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1 Inleiding
Utrecht hoort tot de snelst groeiende steden van Nederland. Dit biedt kansen om onze
ambities voor gezond stedelijk leven waar te maken door de groei te benutten om onze
stad een kwaliteitsimpuls te geven op alle terreinen. Dankzij de groei komen er onder
andere aansprekende bedrijven naar de stad en zijn we in staat om kwalitatief
hoogwaardige gebouwen en openbare ruimte te ontwikkelen in de stad. Maar de groei
zorgt ook voor druk op de ruimte, druk op voorzieningen, meer verplaatsingen, etc. en
dat maakt het ook spannend. Om de groei in goede banen te leiden moeten we
scherpe keuzes maken. Dit komt ook naar voren in het coalitieakkoord 2018-2022
‘Utrecht: ruimte voor iedereen’ waarin onze ambities staan verwoord om de
beschikbare ruimte in onze stad eerlijk en duurzaam te verdelen. Wij willen onder
andere de vraag naar voldoende betaalbare woningen tegemoet komen, dat Utrecht de
fietsstad van de wereld wordt, de mogelijkheden van het openbaar vervoer (OV)
benutten en alternatieve vervoersconcepten onderzoeken zodat Utrecht aantrekkelijk
en bereikbaar blijft. Ook vinden we een gezonde leefomgeving met voldoende groen,
water, een aantrekkelijke openbare ruimte en gezonde lucht essentieel.
De Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU, 2016) dient als solide basis met een tijdshorizon richting 2030.
Wij zullen de tijdshorizon van de RSU in het komende jaar verlengen naar 2040. Hierbij maken we een
verdiepingsslag waar het gaat om de stedelijke verdichting in relatie tot openbare ruimte en groen en
verbreden we de koers door relaties te leggen naar de regio en verbindingen aan te brengen tussen de
grote ruimtelijke opgaven binnen onze stad. In de RSU 2040 worden richtinggevende keuzes gemaakt
waar de groei van de stad een plek krijgt, met een bijbehorend handelingsperspectief voor de korte en
middellange termijn. Gelijktijdig met de RSU herijken we ook het Utrechtse mobiliteitsbeleid, momenteel
vastgelegd in de Nota ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ (SRSRSB).
Bovendien zal de RSU 2040 een integrale investeringsstrategie (met instrumentarium) bevatten voor het
ruimtelijk domein, die helpt bij het afwegen van ambities en het mobiliseren van bijdragen van publieke
en private partners. De gemeente heeft een notitie opgesteld met daarin uitgangspunten voor de
RSU2040 om een goede balans te vinden tussen de bestaande stad en de groeiende stad.
Naast de nieuwe RSU en de herijking van het Mobiliteitsbeleid is er een grote samenhang met diverse
regionale en bovenregionale strategische trajecten zoals onder andere U NED en MIRT, een Ruimtelijk
Economisch Programma (REP) en een Regionale Energie Strategie (RES).
Zo hebben wij u naar aanleiding van het BO MIRT in het najaar 2019 geïnformeerd over het besluit
omtrent de start van een MIRT verkenning waarbij een kansrijk maatregelpakket van € 500 miljoen voor
OV en wonen in de regio Utrecht wordt ontwikkeld. Om voldoende zicht op financiering van de realisatie
te hebben reserveren Rijk en regio samen € 380 miljoen.
Integraal programmeren en het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR)
Het realiseren van onze ambities t.a.v. gezond stedelijk leven is alleen mogelijk door meer samenhang
aan te brengen tussen gebiedsontwikkeling, groen en mobiliteit en de investeringen die we hierin doen.
De onderlinge verbondenheid van de opgaven vraagt om integrale programmering van de beschikbare
middelen.
Met voorliggend Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) brengen wij de ruimtelijke opgaven voor de korte
(1-4 jaar) én (middel)lange termijn in samenhang in beeld. Dit doen we zowel vanuit de thema’s
Woningmarkt in balans, Werk voor iedereen, Duurzame Mobiliteit en Gezond Leefklimaat (inclusief
Groen) als uit de gebiedsontwikkelingen. We leggen verbanden tussen thema’s en gebieden en
koppelen investeringen en werkzaamheden aan elkaar. Op basis van de onderbouwing in het MPR
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worden keuzes voor investeringen en bijsturing voorgelegd aan de Raad. Op die manier is het MPR een
sturingsinstrument voor de Raad om de ambities uit de RSU te realiseren. Voorliggend MPR heeft als
peildatum 1 februari 2020 en is daarmee opgesteld voor de coronacrisis. Hierdoor zijn de effecten van de
coronacrisis niet verwerkt in dit document.
Waar in andere jaren het MPR gelijktijdig met de VJN ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad,
wordt dit jaar als gevolg van de coronacrisis, een ander proces doorlopen. Het MPR loopt gelijktijdig mee
met de besluitvorming over de 1ste bestuursrapportage door de raad.
Net als bij de 1e bestuursrapportage zijn in het MPR alleen onderwerpen opgenomen waarover
besluitvorming niet kan wachten tot het najaar. Het betreft besluitvorming t.a.v. lopende projecten, waar
afspraken over zijn gemaakt met derden, het oplossen van acute knelpunten, of waarbij het gaat om een
technische financiële actualisatie. Ten aanzien van de financiële actualisatie van de grondexploitaties,
investeringsimpuls RSU en de investeringen van bereikbaarheid geldt dat het bijstellen van de financiële
planning in de jaarschijf 2020 meerjarig doorwerkt in de volgende jaarschijven. Hiermee kan de
begrotingswijziging ook voor deze jaarschijven worden doorgevoerd.
Ten behoeve van het integraal programmeren is een vanuit de opgaven gezamenlijk geprioriteerde
stedelijke shortlist investeringswensen opgesteld, gericht op de gezonde verstedelijking van Utrecht. De
investeringswensen zijn geprioriteerd op basis van het door uw gemeenteraad vastgestelde
afwegingskader investeringsimpuls RSU. De shortlist bevat investeringswensen die randvoorwaardelijk
zijn om gezonde groei te faciliteren en investeringswensen die nodig zijn voor de gevolgen van de groei
gericht op kwaliteitsverbetering van de stad. Ook is er rekening gehouden met de onderhouds/vervangingswerkzaamheden van Stadsbedrijven en zijn mogelijkheden voor werk met werk maken
geïdentificeerd. Deze is als vertrouwelijke bijlage ter informatie bijgevoegd.
Het MPR bevat de (her)programmering van de beschikbare middelen binnen de dekkingsbronnen
Investeringsimpuls RSU en de grondexploitaties en de (her)programmering van het
meerjarenprogramma bereikbaarheid (MPB). De stedelijke shortlist wordt dus ook als input gebruikt bij
(her)programmering van de afzonderlijke dekkingsbronnen. Echter de door de Raad vastgestelde
bestedingskaders bij deze dekkingsbronnen zijn leidend bij de programmering van
investeringsvoorstellen. Ter illustratie: voor de programmering van de beschikbare middelen in het
meerjarenprogramma bereikbaarheid gebruiken we de shortlist maar zijn voor de prioritering de doelen
en criteria uit het Mobiliteitsplan SRSRSB leidend.
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Normaal gesproken wordt aanvullend aan de beschikbare dekkingsbronnen de shortlist
investeringswensen gebruikt voor programmering van het groeikader. Het groeikader biedt jaarlijks een
nieuwe voeding voor de investeringsimpuls RSU. Dit jaar is de programmering van het groeikader
onderdeel van de integrale afweging die nu is gekoppeld aan de Programmabegroting.
Net als vorig jaar zijn de ruimtelijke ontwikkelingen op een website met projectenkaart weergegeven. Op
deze kaart zijn alle grote mobiliteit- en groenprojecten, woningbouw- en commercieel en
maatschappelijke vastgoedprojecten in beeld gebracht. Door middel van de projectenkaart willen we de
enorme hoeveelheid ruimtelijke ontwikkelingen in beeld brengen en de resultaten laten zien aan de raad,
bewoners, beleggers, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden.
Leeswijzer
In hoofdstuk 3 beschrijven we onze koers en de verwachte ontwikkelingen voor de stad. Vervolgens
beschrijven we in hoofdstuk 4 de Utrechtse opgave aan de hand van vier thema’s; woningmarkt in
balans, werk voor iedereen, duurzame mobiliteit en gezond leefklimaat en groen. Hoofdstuk 5 beschrijft
per gebied de specifieke opgaven, gerelateerd aan deze thema’s. De opgave is de basis voor de
financiële actualisaties. Daarom beschrijven we ten slotte de financiële actualisaties
meerjarenprogramma bereikbaarheid, de parkeerexploitatie, de financiën Investeringsimpuls RSU, de
grondexploitaties en het financiële beeld Merwedekanaalzone in hoofdstuk 6.
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2 Samenvatting en conclusie
Met voorliggend Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) brengen wij de ruimtelijke
opgaven voor de korte (1-4 jaar) én (middel)lange termijn in samenhang in beeld. Met
de actualisatie van de RSU in 2020 herijken we de huidige RSU door de koers te
verlengen (van 2030 naar 2040), verdiepen en verbreden. We hebben een elftal
uitgangspunten voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 opgesteld op basis waarvan
we de grote groeiopgave in de stad een plek geven.
In het MPR richten we ons op de opgaven Woningmarkt in balans, Werk voor iedereen, Duurzame
mobiliteit, Gezond leefklimaat inclusief Groen en Gezonde gebiedsontwikkeling en leggen verbanden
tussen deze thema’s en de gebieden en koppelen investeringen en werkzaamheden aan elkaar. Het
voorliggende MPR met peildatum 1 februari 2020 is opgesteld voor de coronacrisis dus de effecten
hiervan zijn nog niet meegenomen.

Ten behoeve van het integraal programmeren is een vanuit de opgaven gezamenlijk geprioriteerde
stedelijke shortlist investeringswensen opgesteld gericht op de gezonde verstedelijking van Utrecht. De
shortlist bevat investeringswensen die randvoorwaardelijk zijn om gezonde groei te faciliteren en
investeringswensen die nodig zijn voor de gevolgen van de groei gericht op kwaliteitsverbetering van de
stad. Deze is als vertrouwelijke bijlage ter informatie bijgevoegd.

MPR 2020 | Mei 2020

7/88

Het MPR bevat de (her)programmering van de beschikbare middelen binnen de dekkingsbronnen
Investeringsimpuls RSU en de grondexploitaties en de (her)programmering van het
meerjarenprogramma bereikbaarheid (MPB). De stedelijke shortlist wordt dus ook als input gebruikt bij
(her)programmering van de afzonderlijke dekkingsbronnen. Echter de door de Raad vastgestelde
bestedingskaders bij deze dekkingsbronnen zijn leidend bij de programmering van de
investeringsvoorstellen.
Woningmarkt in balans
Ten aanzien van het in balans brengen van de woningmarkt in Utrecht hebben we een aantal prioriteiten.
Deze bestaan uit het versnellen en (langdurig) verhogen van de woningbouw gericht op duurzaam hoge
bouwproductie, het werken aan doorstroom en meer gemengde wijken, het op peil brengen van de
sociale woningvoorraad en een forse inhaalslag in het middensegment (huur en betaalbare koop). Dit
alles is nodig door de grote vraag naar woonruimte in stad en regio. Daarnaast hebben we specifiek
aandacht voor de huisvesting van studenten en kwetsbare groepen.
De woningmarkt in Utrecht staat onder druk en we willen de woningmarkt in de toekomst betaalbaar
houden. Tegelijkertijd ontwikkelt de stad zich snel, leggen we de focus op gezonde (binnenstedelijke)
groei en is er nog steeds sprake van ‘hoogconjunctuur’ in de bouwsector. Dit biedt kansen maar leidt ook
tot extra uitdagingen ten aanzien van de bouwproductie door druk (grond)prijzen en stijgende
bouwkosten.
Ten behoeve van het realiseren van een voldoende betaalbare voorraad voor lage inkomens en
middengroepen is de productie van voldoende woningen in de sociale huur en het middensegment
urgent. We zien in het MPR dat de ‘harde’ plancapaciteit voor 32% bestaat uit zelfstandige sociale
huurwoningen waarvan 7% zelfstandige studenteneenheden en 25% reguliere sociale huurwoningen.
Dat we een kleine stijging zien in het percentage reguliere sociale huur in de plancapaciteit is positief,
maar gegeven het streven deze voorraad richting 2040 op peil te houden (35%), nog niet voldoende.
Zeker in combinatie met de doelstelling van meer gemengde wijken. De ambitie, zoals recent ook met de
STUW-corporaties afgesproken via de prestatieafspraken, is om de sociale voorraad mee te laten
groeien met de groei van de stad.
Urgent is verder om een inhaalslag te maken in met name het middensegment. De behoefte aan
voldoende woningen voor mensen met een middeninkomen is groot en het aandeel middenhuur in de
bestaande voorraad (11%) en in de huidige plancapaciteit (15%) is te beperkt. Ook het stimuleren van
voldoende nieuwe woningen in de categorie betaalbare koop blijft belangrijk.
Het is dus cruciaal om voldoende plancapaciteit te hebben binnen deze segmenten. En vervolgens deze
plannen de komende jaren ook van intentiefase naar een onomkeerbare (harde) planfase te krijgen. Dat
kan alleen maar in nauwe samenwerking met corporaties, beleggers, ontwikkelaars en andere
(bewoners)initiatieven.
We willen er binnen de gemeentelijke mogelijkheden alles aan doen om de bouwproductie verder te
versnellen (dan wel vertraging te voorkomen). Daarom is een aantal maatregelen opgenomen en worden
extra middelen vrijgemaakt om hier de komende jaren vanuit de gemeente steviger op te sturen.
Daarnaast proberen we met de partners van het stadsakkoord de effecten van de huidige situatie als
gevolg van de coronacrisis, op de woningbouwopgave goed in beeld te krijgen en er gezamenlijk voor te
zorgen dat de bouw en planvorming zoveel mogelijk gecontinueerd wordt.
Verder hebben we een aanpassing gedaan in de prognosesystematiek van de korte termijn (2020-2022)
bouwproductie. Omdat we als gemeente de meeste sturingsmogelijkheden hebben tot het moment van
start bouw kiezen we er, net als in voorgaande jaren, in het MPR voor om te rapporteren over start bouw.
Mede op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is nu voor de gehele stad de prognosewijze
gehanteerd die in Leidsche Rijn al wordt toegepast. Dit leidt tot een robuustere prognose met minder
schommelingen. Ook kiezen we ervoor om te gaan werken met een bandbreedte.
Voor 2020 gaan wij uit van een productie (start bouw) tussen 2.900 en 3.600 woningen. De prognose
voor 2021 en 2022 gaat uit van het in aanbouw nemen van respectievelijk 3.000 tot 3.800 woningen en
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3.500 tot 4.300 woningen. In totaal gaat het in de aankomende drie jaren om minimaal 9.400 woningen,
ruim 3.000 woningen per jaar in lijn met de gerealiseerde productie (start bouw) in 2018 en 2019. De
lange termijn behoefte van 60.000 woningen in 2040 betekent ook dat een minimale gemiddelde
productie van 3.000 woningen per jaar benodigd is.
Werk voor iedereen
Utrecht is een economisch sterke, competitieve regio en dat willen we zo houden. Daarom dragen we
zorg voor een gezond economisch ecosysteem en een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat.
We willen dat werkgelegenheid meegroeit met de groei van onze beroepsbevolking. Wel maken we
keuzes in deze groei. We zetten in op die banen en competenties waarvan we verwachten dat ze in de
toekomst nog steeds relevant zijn: we willen niet alleen dat mensen nu werk vinden, maar dat ze dit
duurzaam kunnen op een continu veranderende arbeidsmarkt. En we zetten in op die ondernemers die
bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen waar de stad voor staat. Zodat banen,
opleidingen en investeringen bijdragen aan brede welvaart, aan gezond stedelijk leven voor iedereen.
Daarmee zijn we een van de eerste regio’s in Nederland die maatschappelijke opgaven leidend laat zijn
voor de economische ontwikkeling.
Om de werkgelegenheid in balans te houden met de bevolkingsgroei zijn er tot 2040 in de regio 85.000
extra banen nodig, waarvan ongeveer 70.000 in onze stad. Dit betekent dat de werkgelegenheid in de
stad Utrecht met gemiddeld 1,7% per jaar zal moeten groeien tot 2030; voor de periode 2030-2040 moet
het aantal banen groeien met circa 0,4% per jaar.
De match tussen de vraag naar en het aanbod van werklocaties - kantorenlocaties, bedrijventerreinen en
(informele) werklocaties - staat onder druk. Dit maakt het steeds lastiger een goede plek te vinden voor
groeiende bedrijven die zich al in Utrecht bevinden of die zich van elders hier willen vestigen. Ook
moeten we in Utrecht aandacht voor de kwaliteit van de winkelgebieden en de transformatie van pure
aankoopplaatsen naar ontmoetingsplaatsen.
Om onze ambitie waar te maken zullen we dus moeten bijsturen in onze ruimtelijke en programmatische
keuzes.
We willen schaarse ruimte zo optimaal mogelijk te benutten. Daarom hanteren we de volgende
ruimtelijke principes:
▪ We verdichten, bij zowel bestaande als nieuwe locaties: het aantal banen per hectare moet
omhoog.
▪ Dit realiseren we bij voorkeur rondom grote OV-/stedelijke knooppunten, om de drukke
verkeersstromen van en naar de werklocaties zoveel mogelijk in goede banen te leiden en
landschap en groen te beschermen.
▪ Functiemenging van wonen, werken en voorzieningen is het standaard uitgangspunt, tenzij dit
echt niet past.
▪ We blijven inzetten op concentratie van retail in compacte, toekomstbestendige winkelgebieden.
We voegen alleen nieuwe retailconcentraties toe bij gebiedsontwikkelingen en met een omvang
die passend is bij het draagvlak en rekening houdend met de omliggende
voorzieningenstructuur.
Deze principes passen we toe op alle ontwikkelingen van werklocaties en winkelgebieden in de stad.
Een nadere uitwerking van onze sturingsprincipes en –instrumenten voor werklocaties en
winkelgebieden en wat deze betekenen voor specifieke gebiedsontwikkelingen komt terug in de
‘werklocatiebrief’ die voor het einde van dit jaar aan de gemeenteraad wordt verzonden.
Duurzame mobiliteit
Utrecht staat de komende decennia voor de uitdaging om de stad en de regio bereikbaar en aantrekkelijk
te houden. Mobiliteit is hierin randvoorwaardelijk voor de groei van de stad. Maar we doen meer voor het
realiseren van de ambitie Gezond Stedelijk Leven. Zo werken we aan een sterke omslag naar duurzame
mobiliteit, met nadruk op gezondere en meer ruimte-efficiënte wijzen van verplaatsen, zoals lopen,
fietsen en openbaar vervoer en we investeren structureel in verkeersveiligheid. Voor de langere termijn
bereiden we het mobiliteitssysteem van de toekomst voor (de systeemsprong).
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In verband met de coronacrisis programmeren we dit jaar vanuit het meerjarenprogramma
bereikbaarheid (MPB), naast de lopende projecten, alleen de middelen voor het oplossen van acute
knelpunten op lopende projecten en structurele dekking voor personeelslasten voor de uitvoering van
wettelijke en reguliere taken. Met de inpassing van deze knelpunten is er vanuit het programma
bereikbaarheid voor de aankomende jaren echter beperkte financiële ruimte voor nieuwe investeringen.
Het huidige financiële beeld laat zien dat het programma bereikbaarheid tot 2030 vrijwel volledig is
geprogrammeerd met projecten of gereserveerd voor nog in te passen projecten. En dit terwijl we op
basis van de inzichten vanuit U Ned een financiële opgave verwachten van enkele miljarden tot 2040,
afhankelijk van de gekozen oplossingen met rijk en regio.
Gezond leefklimaat inclusief Groen
Utrecht wil een duurzame en gezonde stad zijn waar mensen wonen, werken en verblijven in een
gezond leefklimaat. We werken daarom aan een toekomstbestendige leefomgeving en aan het vergroten
van de (belevings-)waarde van de leefomgeving en van de gebruikswaarde van de openbare ruimte. Dit
houdt in dat de leefomgeving zoveel mogelijk klimaatbestendig is ingericht en voorbereid op de
veranderingen die we verwachten in het klimaat. We werken aan gezonde lucht, een prettig en
acceptabel geluidsniveau en een gezonde flora en fauna in en om de stad. Bij een gezond leefklimaat en
de klimaatopgave hoort dat Utrecht in 2050 een circulaire stad wil zijn.
Vanuit de klimaatopgave, vanuit de verduurzaming van de stad en vanuit gezondheid is de roep om
meer groen een noodzaak. Dat betekent dat wij in al onze ruimtelijke projecten scherpe keuzes maken
en dat we in elke ruimtelijke ingreep elke kans voor groen benutten. Met de groei van het aantal
inwoners neemt de druk op het bestaande groen toe. Dat vraagt ook om meer groen dichtbij en groen
bereikbaar voor iedereen. De hiervoor benodigde groei van groen is al eerder vastgelegd in de ambitie
dat groen en verdichting gelijk opgaan. Een aantal wijken kent op dit moment een achterstand met
betrekking tot de aanwezigheid van groen. Daarvoor zijn extra maatregelen nodig.
Werken aan vergroening doen we door het principe ‘groen tenzij’ te hanteren, wijken en buurten te
vergroenen, verbetering en waar mogelijk uitbreiding van bestaande parken en zoeken naar kansen voor
nieuwe parken en investeren in de groenblauwe structuren. Ook richten we ons op groenontwikkeling om
de stad en het plaatsen van meer bomen.
Het Meerjaren Groenprogramma (MGP) – Ruimte voor Groen, als bijlage bij het MPR, geeft inzicht in het
jaarlijks investerings-en uitvoeringsprogramma van de gemeente om de stad te vergroenen en
toekomstbestendig te maken
Investeringsimpuls RSU
Om richting te geven aan onze ruimtelijke koers, hebben we in het verlengde van de Ruimtelijke
Strategie Utrecht (RSU) een investeringsstrategie voor gezonde verstedelijking opgesteld. De
investeringsstrategie legt een verbinding tussen de ruimtelijke ambities van de stad met betrekking tot
gezonde verstedelijking en de investeringsopgave die daarmee samenhangt. De investeringsimpuls RSU
omvat meerdere geldstromen:
▪ Een bijdrage uit de algemene middelen door de groei van de stad. Deze bijdrage was in
voorgaande jaren onderdeel van de integrale afweging bij de voorjaarsnota; Dit jaar schuift de
integrale afweging door naar het najaar en is deze gekoppeld aan de Programmabegroting
2021.
▪ De door woningcorporaties afgedragen meerwaarde bij verkoop en integrale herontwikkeling;
▪ De netto opbrengsten uit het gebruik van de conversieregeling erfpachten 2017. Deze middelen
worden ingezet voor de uitvoering van motie 2017/191 betaalbaar wonen.
Het bedrag (0,258 miljoen euro) dat vanuit bestaande middelen investeringsimpuls RSU vrijkomt voor
herprogrammering brengen we onder in de knelpuntenvoorziening. Daarnaast stellen we voor om het
budget Omgevingsvisie Binnenstad op te hogen met 0,2 miljoen euro en het budget investeringsimpuls
kernwinkelgebied Binnenstad met hetzelfde bedrag te verlagen. Vanuit de projecten Transformatie
Rotsoord en Kwaliteitsimpuls Eykmanlaan komt 0,192 miljoen euro beschikbaar voor herprogrammering.
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Wij stellen voor deze middelen in te zetten voor de 1e fase van de uitvoering herinrichting openbare
ruimte Rotsoord.
In lijn met het door uw gemeenteraad vastgestelde bestedingskader voor de investeringsimpuls RSU
hebben wij met de woningcorporaties en huurdersorganisaties een bestedingsvoorstel opgesteld over de
aanwending van de meerwaardeafdracht over 2019 (4,3 miljoen euro). De impuls op de projecten zit
vooral op extra ingrepen op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt een aantal projecten in Overvecht
gerenoveerd naar energielabel A+ en gasloos gemaakt, en zit er in het project Reitdiepstraat een impuls
op klimaatadaptatie. Tot slot is er ook een bedrag aangevraagd voor de buitenruimte bij een recent
verworven project op de ABC-straat.
De lijst met voorstellen voor de besteding van de middelen voor betaalbaar wonen is geactualiseerd en
is een vertrouwelijke bijlage bij het MPR 2020. Dit geldt als richtinggevend kader voor de besteding van
de netto opbrengsten. Dit jaar is het Beurskwartier toegevoegd aan de lijst met voorstellen. Er wordt
zorgvuldig afgewogen aan welke projecten op deze lijst een bijdrage wordt toegekend. Deze voorstellen
worden ook afzonderlijk aan de gemeenteraad voorgelegd
In januari 2020 is besloten om voor het project Zuilense Vecht een reservering te maken van 1,7 miljoen
euro. De definitieve toekenning van dit bedrag vindt plaats bij de opening van de grondexploitatie.
Financieel beeld grondexploitaties
Het totale saldo van de binnenstedelijke grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en Leidsche Rijn) is
met € 2,9 miljoen verbeterd ten opzichte van 2019. Vervolgens is dit saldo verlaagd met technisch
noodzakelijke winstnemingen (ten gunste van de reserve grondexploitatie). Het saldo van de 12 actieve
binnenstedelijke grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en Leidsche Rijn) bedraagt per 1 januari
2020 € 18,2 miljoen negatief. Na winstneming van € 2,9 miljoen uit enkele positieve projecten (ten
gunste van de reserve grondexploitaties) resteert een saldo van € 21,1 miljoen negatief. Het verloop van
de reserve grondexploitatie heeft een positief meerjarig beeld.
Het saldo van de grondexploitatie Leidsche Rijn is enorm verbeterd met € 26,0 miljoen van € 0,3 miljoen
positief vorig jaar naar € 26,3 miljoen positief per 1 januari 2020.
Na tussentijdse winstneming bedraagt het positieve saldo € 3,9 miljoen. De tussentijdse genomen winst
ad € 22,4 miljoen is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.
De actualisatie van de grondexploitatie Stationsgebied heeft geleid tot een positieve bijstelling van het
saldo met € 3,2 miljoen. Hiermee valt een deel van de voorziening negatieve grondexploitatie vrij. Dit
resultaat is toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.
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3 Een groeiende stad
In de nota ‘Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’ (RSU) geeft
Utrecht aan de groei van de stad vooral te willen faciliteren door inbreiding. Gezonde
verstedelijking voor iedereen is hierbij het uitgangspunt.
3.1

Ruimtelijke Strategie Utrecht

De ruimtelijke koers van de stad is vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie voor Utrecht. Daarin staat dat
de stad kiest om de groei te faciliteren en functies die daarvoor nodig zijn, zoals wonen, een plek te
geven in de stad. Het faciliteren van groei biedt namelijk ook kansen om verder te werken aan de
kwaliteit van het leven in de stad. Hoofddoel is “gezond stedelijk leven voor iedereen” mogelijk te maken.
Daarbij is gekozen om woningen zoveel mogelijk binnen de stad te bouwen. Dat gebeurt vooral in een
aantal grote gebieden bij knooppunten, zoals de Merwedekanaalzone, Leidsche Rijn en Beurskwartier.
Zo wordt de waardevolle landschappelijke omgeving om de stad zoveel mogelijk ontzien en kan in de
stad de balans in de woningvoorraad worden verbeterd. Ook zijn er zo betere randvoorwaarden voor het
groeien naar een duurzaam mobiliteitssysteem met meer accent op OV, fietsen en lopen. Extra aandacht
voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen in de stad zijn daarbij noodzakelijk.
Deze hoofdkoers geldt in grote lijnen ook voor de regio: groei faciliteren, duurzame mobiliteit en behoud
van kostbare landschappen. Met ruimte voor accentverschillen, omdat niet elke gemeente álle
woonmilieus kan bieden. Dit is vastgelegd in de Ruimtelijk-Economische Koers voor de U10.
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In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Utrecht: ruimte voor iedereen’ is extra richting gegeven op thema’s als
woningmarkt, mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Deze zijn vertaald in verschillende opgaven. Voor
voorliggende MPR zijn onderstaande opgaven van belang:
▪ Woningmarkt in balans;
▪ Werk voor iedereen;
▪ Duurzame mobiliteit;
▪ Gezond leefklimaat inclusief Groen;
▪ Gezonde gebiedsontwikkeling.
Deze opgaven worden verder uitgewerkt in beleidskaders zoals het mobiliteitsplan (SRSRSB),
actualisatie groenstructuurplan, de woonvisie en omgevingsvisies per gebied.
De RSU wordt in 2020 geactualiseerd. De horizon wordt dan verlengd naar 2040, een aantal thema’s
wordt verdiept. Ook wordt meer samenhang tussen de opgaven aangebracht en vindt verbreding naar de
regio plaats. We hebben een elftal uitgangspunten voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 opgesteld
op basis waarvan we de grote groeiopgave in de stad een plek geven:
1.

Gezond stedelijk !even voor iedereen is het ijkpunt voor de groei van de stad; Utrecht kiest voor een balans tussen de
bestaande stad en de groei van de stad;
2. De gemeente Utrecht vangt de groei van de stad op in de volgende prioriteitsvolgorde:
(1) Verdichten rondom binnenstedelijk knooppunten, (2) verdichten bij knooppunten aan de rand van de stad en
verdichten binnenstedelijk waarbij groen (inclusief klein groen) en openbare ruimte (specifiek pleintjes) waar
mogelijk ontzien worden; waarbij hier niet pas op ingezet wordt als (1) volledig benut is, (3)buiten de stad,
3. De gemeente Utrecht gebruikt vier hoofdrichtingen bij de ontwikkeling van gebieden: Koesteren, Inbreiden,
Transformeren en Uitleg en gebruikt hierbij de barcode-methodiek als instrument om de ruimtevraag inzichtelijk te
maken. (Maatschappelijke) Voorzieningen groeien mee met de groei of verandering van de stad.
4. De gemeente Utrecht bouwt aan een inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waarin scheidslijnen en barrières
worden geslecht; menging van verschillende woonvormen (huur-koop; prijsklassen; etc.) is een belangrijk
basisprincipe voor ruimtelijke inrichting;
5. De gemeente Utrecht kiest voor groen, landschap, erfgoed en water als structurerende elementen en werkt aan een
klimaatbestendige stad; De gemeente Utrecht kiest bij ruimtelijke ontwikkelingen voor behoud en versterking van de
lokale biodiversiteit, gebruikmakend van de Utrechtse soortenlijst, en werkt daarmee aan een natuurinclusieve stad.
Het uitgangspunt is:
Groene buitenruimte binnen 300 meter vanaf elk huis in Utrecht. Waar mogelijk is dit groen verbonden aan
ander groen (groen ommetjes).
Groene recreatiegebieden rondom de hele stad, die goed bereikbaar zijn via een groene fiets- of
wandelroute. Dit vergt met name aan de zuidkant van Utrecht een grote verbetering.
6. De gemeente Utrecht faciliteert de woningbouw (in balans met de regionale opgave) om te voorzien in de
woningbehoefte;
7. De gemeente Utrecht stimuleert een groei van de werkgelegenheid die in aard en omvang aansluit bij de groei van de
(beroeps)bevolking waarbij er geen focus zal zijn op zoveel mogelijk werknemers per hectare bedrijvigheid binnen
sectoren waarop Utrecht zich profileert waaronder circulaire economie en de maakindustrie, om zo werk voor iedereen
bereikbaar te houden;
8. De gemeente Utrecht kiest voor een mobiliteitstransitie: de voetganger, de fiets, het openbaar vervoer en de
deelmobiliteit krijgen prioriteit boven de auto;
9. De gemeente Utrecht kiest voor een energie-efficiënte stad en biedt ruimte voor grootschalige productie van duurzame
energie, en beperkt daarmee het beroep op energie uit de regio; Naast duurzame energieopwekking wordt hierbij ook
ingezet op energiebesparing, door het (versneld) aanpakken van de woningen met de slechtste energielabels.
10. De gemeente Utrecht kiest voor meervoudig ruimtegebruik en functiemenging boven enkelvoudig ruimtegebruik, zodat
de beperkte ruimte optimaal wordt benut;
11. De gemeente Utrecht ontwikkelt als integraal onderdeel van de RSU 2040 een investeringsstrategie die een
indicatieve investeringsopgave biedt verbonden aan de realisatie van de RSU 2040.

Met deze uitgangspunten onderstreept de gemeenteraad dat ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’ de
verbindende grondslag is voor alle beleidsambities. Dat betekent dat we ons altijd richten op het
versterken van kwaliteiten in de bestaande stad, het benutten van kansen, het afwenden van
bedreigingen en het bieden van gelijke kansen aan inwoners, vooral als zij zich in een kwetsbare positie
bevinden. Groen, landschap en water in en rond de stad zijn een voorwaarde voor gezonde stedelijke
ontwikkeling. De basis voor gezonde verdichting is de groenblauwe hoofdstructuur. Daarom is als
uitgangspunt gekozen dat groen, landschap en water niet het sluitstuk maar de start in het denken
vormen bij het ontwikkelen van de verstedelijking, bijvoorbeeld die van de openbare/publieke ruimte.
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De investeringsstrategie bij de RSU 2040 neemt in ogenschouw dat er een veelheid van opgaven is,
gekoppeld aan ruimtegebrek in de stad. Het belang van meervoudig ruimtegebruik en
randvoorwaardelijke maatregelen voor gezonde verstedelijking en verdichting wordt benadrukt. Niet
alleen de te bereiken doelen staan centraal, ook het ontwikkelpad daar naartoe, en de doelmatigheid die
daarin betracht moet worden, door de gemeente en door marktpartijen. Om deze ontwikkelrichting te
stimuleren zal bij de RSU een passende mix van (financiële) sturingsinstrumenten worden voorgesteld.

3.2

Utrecht vandaag en morgen

De druk op de stad en de stedelijke regio neemt toe. Dat is geen typisch Utrechts verschijnsel. We zien
dat in vrijwel alle steden in Nederland en ook in het buitenland. Vandaag de dag leeft 55% van de
wereldbevolking in stedelijke gebieden. Volgens de Verenigde Naties is dat 68% in 2050. Zowel
bevolkingsomvang als productiviteit groeit in de regio Utrecht harder dan elders. Utrecht is, met de hoge
dichtheden en hoogwaardige economische activiteit, een vliegwiel van de Nederlandse economie. De
trek naar de stad versterkt de concurrentiepositie, werkgelegenheid en draagt bij aan de
agglomeratiekracht en innovatie.
De groei van steden zal doorzetten. Steden worden steeds populairder en staan voor grote uitdagingen
op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid, bereikbaarheid en het veranderende klimaat waarbij
steden een belangrijke rol spelen in de energietransitie. De lage rentestand maakt hypotheken
goedkoop, waardoor woningprijzen worden opgedreven. Dit proces van hogere prijzen wordt versterkt
doordat grote en kleine investeerders de woningmarkt zien als aantrekkelijk alternatief voor
spaarrekening of beursinvestering. In Nederland wordt de grootste groei verwacht in de vier grote steden
waaronder Utrecht, ook na 2030. De druk op de woningmarkt is groot en maakt woningen in Utrecht
relatief duur en voor lang niet iedereen bereikbaar. Meer en meer wordt dit ook een vraagstuk van de
omliggende gemeenten. Daarbij zien we stijgende bouwkosten, door schaarste aan materieel en
personeel, wat versnelling van de bouwproductie in de huidige markt bemoeilijkt. Ook zien we dat de
problematiek rondom stikstof en PFAS een effect hebben op de bouwproductie en proberen we met de
partners van het stadsakkoord de effecten van de huidige situatie als gevolg van de coronacrisis, op de
woningbouwopgave goed in beeld te krijgen.
Begin 2020 telde Utrecht bijna 358.000 inwoners. In 2040 telt de stad naar verwachting meer dan
450.000 inwoners (bron: bevolkingsprognose gemeente Utrecht, 2019).
De groei maakt verder dat het in de stad steeds drukker wordt en heeft als risico dat de leefbaarheid en
bereikbaarheid van Utrecht onder druk komen te staan. De drukte noodzaakt tot extra zorg voor
voldoende en bereikbaar groen met goede kwaliteit ín en rond de stad, extra voorzieningen, meer
behoefte aan werkgelegenheid en een nog grotere energietransitie-opgave. Uit de gezamenlijke U Nedmobiliteitsanalyse van Rijk, regio en gemeente komt bijvoorbeeld naar voren dat de bevolkingsgroei in
de regio, de economische groei en de toenemende mobiliteit per inwoner ervoor zorgen dat de
bereikbaarheid van Utrecht in 2030 onder druk staat voor alle modaliteiten (fiets, OV en auto) en vóór die
tijd al op belangrijke stedelijke routes (vooral van en naar Utrecht Centraal, diverse kruispunten en een
deel van het hoofdwegennet).
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4 De opgave voor Utrecht
Dit hoofdstuk gaat in op de opgave voor Utrecht vanuit de thema’s woningmarkt in
balans, werk voor iedereen, duurzame mobiliteit en gezond leefklimaat inclusief groen.
Voor ieder onderdeel wordt kort toegelicht hoe de opgave er voor de korte termijn
(aankomende jaren) en lange termijn (2040) eruit ziet. Daarbij geven we aan wat we al
doen en waar we bijsturen door bijvoorbeeld te investeren. In hoofdstuk 5 staat
gezonde gebiedsontwikkeling centraal waarbij de verbindingen worden gelegd met de
thema’s die in dit hoofdstuk worden beschreven.
4.1

Woningmarkt in balans

Focus op verzilveren van ambities en maatregelen
In 2020 (en verder) voeren we de ambities en maatregelen uit die zijn vastgelegd in de nieuwe
Woonvisie, het Stadsakkoord Wonen, de Huisvestingsverordening en de woondealafspraken met Rijk en
regio. Dit doen we in nauwe samenwerking met corporaties, ontwikkelaars en beleggers,
(woon)zorginstellingen, bewonersorganisaties en particuliere initiatieven.
Prioriteit hebben het versnellen en (langdurig) verhogen van de woningbouw gericht op duurzaam hoge
bouwproductie, het werken aan doorstroom en meer gemengde wijken, het op peil brengen van de
sociale woningvoorraad en een forse inhaalslag in het middensegment (huur en betaalbare koop). Dit
alles is nodig door de grote vraag naar woonruimte in stad en regio. Daarnaast hebben we specifiek
aandacht voor de huisvesting van studenten en kwetsbare groepen. Voor die laatste groep inwoners zijn
(kwantitatieve en kwalitatieve) afspraken gemaakt in het Plan van Aanpak Huisvesting en ondersteuning
kwetsbare groepen. Voor de aanpak van studenten huisvesting hebben we zeer recent een nieuw
convenant gesloten met alle betrokken partijen zoals onderwijsinstellingen, de SSH en Vidius.
De woningmarkt in Utrecht staat onder druk en we willen de woningmarkt in de toekomst betaalbaar
houden. Tegelijkertijd ontwikkelt de stad zich snel, leggen we de focus op gezonde (binnenstedelijke)
groei en is er nog steeds sprake van ‘hoogconjunctuur’ in de bouwsector. Dit biedt kansen maar leidt ook
tot extra uitdagingen ten aanzien van de bouwproductie door druk (grond)prijzen en stijgende
bouwkosten.
Begin 2020 telde Utrecht bijna 358.000 inwoners. In 2040 telt de stad naar verwachting meer dan
450.000 inwoners. Om deze groei op te vangen is in Utrecht behoefte aan ruim 60.000 extra woningen
(Primos, 2019).
Stip op de horizon voor 2040 blijft de ambitie uit het coalitieakkoord: een verdeling van 35% sociale
voorraad (woningen tot de liberalisatiegrens) en 25% tot de middencategorie (op het huidige prijsniveau
middenhuur tot €966 per maand en koopwoningen met een koopprijs tot €290.000,- voor woningen met
niveau Bouwbesluit en resp. €307.400,- voor energiezuinige woningen). Naast een duurzaam hoge
bouwproductie in de genoemde segmenten is doorstroming in en tussen segmenten een
stimuleringsmiddel om te komen tot meer gemengde wijken met een gezond leefklimaat.
Implementatie Stadsakkoord Wonen
In september vorig jaar is het Stadsakkoord Wonen bekrachtigd. De uitdagingen op het terrein van
wonen kunnen we alleen aanpakken met alle partners in de volle breedte van de Utrechtse woningmarkt,
zoals de corporaties, ontwikkelaars, beleggers, huurders en particuliere initiatiefnemers en
maatschappelijke organisaties.
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In het stadsakkoord staan afspraken over vier hoofdthema’s: productieomvang en proces (o.m. tempo,
inhaalslag middensegment en groei sociale voorraad, gemengde wijken, planproces); samenwerking
(o.m. nieuwe allianties, effectief escaleren); Gezond Stedelijk Leven voor iedereen (o.m. doorstroming,
nieuwe woonconcepten, bewonersinitiatieven, kwetsbare groepen); Kennis delen, evalueren, en
bijstellen (o.m. actief kennis delen, monitor, jaarlijks kennisplatform).
De gemeente Utrecht voert actief de regie op de implementatie van de afspraken en het ‘levend houden’
van het stadsakkoord. Want naast de inhoudelijke afspraken is het ook een voertuig voor intensievere
(en innovatieve vormen van) structurele samenwerking. In dit verband is recent een kopgroep gevormd
vanuit de geledingen van alle ondertekenaars van het stadsakkoord (o.m. marktpartijen en corporaties).
De kopgroep fungeert als aanjager en bewaker van de afspraken en kan ook nieuwe thema’s en issues
inbrengen. Verder zijn als vervolg op het Stadsakkoord recent (eind 2019) afspraken gemaakt met de
institutionele beleggers (IVBN) om de komende vier jaar ook de huurprijsstijging in de bestaande
voorraad voor zittende huurders te matigen tot maximaal CPI +1%.
Plancapaciteit woningbouw lange termijn
Op 3 maart jongstleden is de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele plancapaciteit woningbouw in
de stad Utrecht. Daarin is ook aandacht besteed aan de verschillende definities die voor het begrip
‘harde’ plancapaciteit worden gehanteerd.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de actuele plancapaciteit woningbouw t/m 2040 met daarin
de verschillende definities van hardheid verwerkt. Wanneer het gaat om plancapaciteit voor woningbouw
is het van belang om aan te geven dat het gaat om dynamische gegevens die continu in beweging zijn.
Het gaat kortgezegd om prognoses, niet om vaste gegevens.
In totaal gaat het om een plancapaciteit van circa 61.000 tot 72.000 woningen. Hiervan valt een kleine
14.000 woningen onder de door ABF (en Rijk) gehanteerde strikte definitie van
harde plancapaciteit (minimaal vastgesteld of onherroepelijk planologisch juridisch kader).
De gemeente Utrecht hanteert een ruimere definitie en definieert projecten die aan een van
onderstaande criteria voldoen als harde plancapaciteit:
▪ Intentiedocument/startdocument bestuurlijk vastgesteld door college;
▪ omgevingsvisie vastgesteld;
▪ onderdeel gemeentelijke grondexploitaties;
▪ onderdeel vastgestelde prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties;
▪ plannen direct via VTH met bouwsom > 1 miljoen euro.
Deze gemeentelijke definitie resulteert in een ‘harde’ plancapaciteit van ruim 40.000-42.000 woningen.
Aanvullend onderscheiden we nog een zachte potentiele plancapaciteit van ongeveer 20.000-30.000
woningen.
Onder de ‘harde’ plancapaciteit vallen dus ook projecten die zich in een zeer vroeg planstadium
bevinden waarbij we de intentie hebben uitgesproken om mee te werken maar daadwerkelijke realisatie
afhankelijk is van voorwaarden als mobiliteit. De veranderde werkwijze van het Utrecht planproces
(UPP), waarover u eerder per raadsbrief bent geïnformeerd, heeft ook gevolgen voor de mate van
hardheid van projecten die aan onze definitie van hard voldoen. Doordat we, vanwege verbetering van
het proces en het eerder verhalen van kosten bij particuliere initiatieven, eerder een intentiedocument
opstellen en daarvoor minder uitzoeken (dat vindt plaats in de daarop volgende fase) is een project
minder hard na vaststelling van het intentiedocument dan voorheen bij het startdocument het geval was.
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Bovenstaande figuur geeft een indicatie van de harde en zachte plancapaciteit in verschillende
tijdsvakken t/m 2040. Een belangrijk doel is om, gelet op de noodzakelijke bouwproductie in de
aankomende periode de volgens de gemeentelijke definitie aanvullende harde plancapaciteit (grijs in het
figuur) harder te maken (geel in het figuur).
Daarnaast is er voor de stad Utrecht ook nog sprake van binnenstedelijke verdichting en enkele grote
zoeklocaties, waar tot op heden nog geen consensus over is en waarvan het de verwachting is dat ze
zeker niet allemaal bestemd zullen worden tot ontwikkelingslocatie voor woningbouw (voorbeelden van
dergelijke locaties zijn Rijnenburg, Maarschalkerweerd en wat betreft binnenstedelijke verdichting,
Overvecht). De verwachting is dat met besluitvorming rond de RSU en het Ruimtelijk Economisch
Programma (REP) meer potentiële plancapaciteit voor de lange termijn beschikbaar zal komen.
Relatie met de bestaande voorraad en lange termijn doelstellingen
De Utrechtse woningvoorraad bestond op 1 januari 2019 uit bijna 154.000 woningen. 35% van de
woningen zijn sociale huurwoningen (waarvan 29% in eigendom van woningcorporaties) en 11%
woningen met een huurprijs tussen de €720 en €966 euro per maand (middenhuursegment). Het
koopsegment is ingedeeld aan de hand van de WOZ-waarde waarbij 19% van de woningen in Utrecht
een WOZ-waarde heeft van minder dan €307.400,- (bron: Monitor wonen, gemeente Utrecht). Hierbij
moet worden opgemerkt dat de WOZ-waarde in de praktijk lager ligt dan de marktwaarde en daarmee
betaalbaarheid.
Zoals in voorgaande is toegelicht zijn in de Woonvisie ambities geformuleerde ten aanzien van de
Utrechtse woningvoorraad in 2040 (35% sociale voorraad (woningen tot de liberalisatiegrens, inclusief
zelfstandige studentenhuisvesting) en 25% middencategorie (huur en koop in het middensegment). Door
onder andere het (bij)sturen op de verdeling van de plancapaciteit proberen wij onze ambitie voor de
lange termijn te realiseren.
Als we kijken naar de verdeling van de ‘harde’ plancapaciteit (conform de door de gemeente Utrecht
gehanteerde definitie) ziet de verdeling in woon-/prijscategorieën er zoals in onderstaand figuur
weergegeven uit.
De omvang en verdeling van de plancapaciteit zijn dynamisch en worden jaarlijks bijgesteld op basis van
de actuele projectinformatie. Voor projecten waar bijvoorbeeld alleen een intentie document is
vastgesteld waarin geen concrete uitspraken zijn gedaan over het te onderzoeken programma, is een
inschatting gemaakt van het programma. Ook zijn voor gebiedsontwikkelingen waar in omgevingsvisies
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alleen percentages zijn vastgelegd voor specifieke categorieën (bijvoorbeeld aandeel sociale huur)
aannames gedaan voor het overige deel van het programma (gelijkmatig verdeeld).

Sociale huur en middensegment
De verdeling laat zien dat de harde plancapaciteit voor 32% bestaat uit zelfstandige sociale
huurwoningen waarvan 7% zelfstandige studenteneenheden en 25% reguliere sociale huurwoningen.
Het aandeel reguliere sociale huurwoningen ligt hoger dan in het MPR 2019 (peildatum 1 februari 2019)
doordat er tussentijds intentiedocumenten zijn vastgesteld voor verschillende projecten met een fors
aandeel sociale huurwoningen zoals Thomas a Kempisplantsoen, Brennerbaan 106 en Omloop/Laan
van Chartroise.
30% van de harde plancapaciteit valt in het beleggershuursegment waarvan 15% met een huurprijs
tussen de €720 en €966 euro per maand (middenhuursegment). 11% bestaat uit koopwoningen met een
koopprijs < €307.400 VON. Dit betekent dat 26% van de plancapaciteit in het middensegment
(koop/huur) valt zoals in de Woonvisie is gedefinieerd.
Afwijking Actieplan Middenhuur plan Merwede (Merwedekanaalzone)
In het geactualiseerde Actieplan Middenhuur (december 2017) is aangegeven dat het college van
burgemeester en wethouders bevoegd is om op basis van economische redenen af te wijken van de
toepassing van het Actieplan Middenhuur en de gemeenteraad hierover jaarlijks wordt geïnformeerd in
MPR. De uitgangspunten gelden voor nieuwe projecten – nieuwbouw en transformaties – waarvoor het
SPvE of de bouwenvelop in december 2017 nog niet was vastgesteld.
De Termsheet Merwede bevat een aantal belangrijke uitgangpunten die momenteel verder uitgewerkt
worden in de Samenwerkingsovereenkomst.
Met betrekking tot middenhuur is in de Termsheet (art. 3.4) een “Merwede regime” overeengekomen,
waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij het Actieplan Middenhuur. Over de inhoud van de
Termsheet bent u op 9 januari 2020 geïnformeerd.
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Foto: Nijveldsingel
Prognose start bouw korte termijn 2020-2022 conform aangepaste systematiek
In het MPR en de Peilstok (geïntegreerd in de Tweede Bestuursrapportage) wordt twee keer paar jaar
een prognose start bouw voor de korte termijn (3 jaar) gepresenteerd. Omdat we als gemeente steviger
kunnen sturen tot het moment van start bouw (en niet gedurende de feitelijke bouwfase) kiezen we er,
net als in voorgaande jaren, in het MPR te rapporteren over start bouw. In de begroting is een stedelijke
indicator opgenomen waarmee u wordt geïnformeerd over de inschatting van het aantal bruto
toegevoegde woningen per jaar (opleveringen vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen/BAG).
Feitelijk gaat dit om het aantal opleveringen. In dit aantal kunnen op jaarschijf enige afwijkingen ontstaan
doordat er tijd kan zitten tussen de feitelijke oplevering van de woning en de registratie daarvan in de
BAG. De prognose start bouw in het voorliggende MPR met peildatum 1 februari 2020 is opgesteld voor
de coronacrisis dus de effecten hiervan zijn hierin nog niet meegenomen.
In de brief van 3 maart jongstleden hebben wij aangekondigd dat mede op basis van vragen uit uw raad
een aangepaste systematiek zal worden gehanteerd om op eenduidige wijze te komen tot reëlere
prognoses start bouw voor de korte termijn.
Wij hebben ervoor gekozen om de systematiek die al jaren voor de prognose van de
woningbouwproductie in de bouwopgave Leidsche Rijn wordt gehanteerd, te gebruiken voor de hele
stad. De werkwijze is als volgt: allereerst zijn, net als in voorgaande jaren, per project de stand van
zaken beoordeeld (financiële haalbaarheid, planologisch-juridische status en draagvlak) en bij ieder
project vertaald in de planning. Vervolgens is, op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren en
een analyse per jaarschijf, een percentage voor aftopping (20%) bepaald en in de individuele jaren start
bouw verwerkt. De aftopping is hierbij gelijkmatig toegepast op de verschillende onderliggende
categorieën ((on)zelfstandige studenten, sociale huur overig etc.) in het desbetreffende productiejaar.
Onderstaand figuur geeft met behulp van de aftopping voor ieder jaar de bandbreedte van de
geprognosticeerde start bouw weer.
We stellen ons als doel om jaarlijks de bovenkant van de geprognosticeerde start bouw te realiseren.
Maar gelet op de factoren die de huidige woningbouwproductie beïnvloeden (en toegelicht in de
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volgende paragraaf) is het vanuit behoedzaamheid wenselijk om een realistische bandbreedte te
hanteren.
Voor 2020 gaan wij uit van een productie (start bouw) tussen 2.900 en 3.600 woningen. De prognose
voor 2021 en 2022 gaat uit van het in aanbouw nemen van respectievelijk 3.000 tot 3.800 woningen en
3.500 tot 4.300 woningen. In totaal gaat het in de aankomende drie jaren om minimaal 9.400 woningen,
ruim 3.000 woningen per jaar in lijn met de gerealiseerde productie (start bouw) in 2018 en 2019.
Afhankelijk van het type woning (eengezinswoningen, appartementen, met of zonder parkeergarage)
worden woningen grofweg 1-3 jaar na het moment start bouw opgeleverd. We verwachten met de
reëlere prognoses dat de aantallen start bouw stapsgewijs meer in lijn komen met de opleveringen. Een
constante gemiddelde productie van 3.000 woningen per jaar sluit ook aan bij de berekening van de
woningbehoefte voor Utrecht in 2040 (oplevering van 60.000 woningen).

Voor de korte termijn 2020-2022 is de verwachte productie in woon-/prijscategorieën als volgt; ruim 30%
bestaat uit sociale huurwoningen (inclusief zelfstandige studenteneenheden), ongeveer 12% middenhuur
en 11% koopwoningen met een koopprijs tot €307.400,- V.O.N.
Stimuleren van een duurzame hoge bouwproductie
Gegeven de urgentie en huidige spanning op de woningmarkt zetten wij in op een duurzame hoge
bouwproductie. Zowel in de Woonvisie, als in het Stadsakkoord en de prestatieafspraken met de
woningcorporaties staat deze ambitie centraal.
Op de langere termijn (na 2030) hangt deze ambitie uiteraard samen met het beschikken over voldoende
locaties en plancapaciteit (lokaal en regionaal). Op de middellange termijn (periode 2025-2030) gaat het
om het verzilveren en ‘hard’ maken van al in gang gezette ontwikkelingen. En het zo effectief mogelijk
doorlopen van het UPP (Utrechts Plan Proces) om een project van initiatieffase richting fase van
vergunningverlening en start bouw te laten verlopen.
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Foto: Gerbrandystraat
Op korte termijn (2020-2025) is het niet het gebrek aan plancapaciteit dat de huidige bouwproductie kan
belemmeren, maar gaat het om andere factoren. Deze hebben we in het najaar van 2019 (3 oktober) -op
basis van een analyse van een aantal projecten- met uw raad gedeeld tijdens een
collegeinformatiebijeenkomst. Hieronder de belangrijkste factoren:
▪ Forse stijging bouwkosten;
▪ Capaciteits-/continuïteitsvraagstukken (bij alle partijen);
▪ Toename bezwaar/beroepsprocedures;
▪ Discussie over programma;
▪ Complexiteit;
▪ Externe onvoorziene omstandigheden (zoals nu Stikstof en PFAS).
Bij de bovenstaande factoren is het belangrijk om aan te geven dat de mate van invloed van de
verschillende factoren verschilt per project én dat de beïnvloedingsruimte van de gemeente verschilt per
factor. Het gaat dus in hoge mate om maatwerk per project.
Uit de bovenstaande opsomming blijkt dus dat gesprekken die op projectniveau worden gevoerd ten
aanzien van (gemeentelijke) ambities over woningbouwprogramma, duurzaamheid etc. op gespannen
voet kunnen staan met het komen tot de beoogde versnelling. Het is dus belangrijk hierin de juiste
balans te vinden en in ieder geval te voorkomen dat tussentijds nieuwe of aangepaste eisen worden
gesteld.
Voor de aanpak van de problematiek rond stikstof en PFAS (irt de woningbouwambities) lopen specifieke
trajecten, zowel landelijk als lokaal. Hierover bent 7 februari 2020 geïnformeerd. Daarnaast werken wij
vanuit de gemeente via een aantal elkaar versterkende maatregelen (die deels ook zijn opgenomen in
het stadsakkoord) aan een duurzaam hoge bouwproductie omdat de huidige uitdagingen deze opgave
urgent maken. Daarmee dragen we bij aan versnellen en voorkomen van vertraging:
▪ Van monitoren naar (bij)sturen: Binnen de gemeentelijke organisatie wordt op basis van de
voortgangsinformatie (minimaal 2x per jaar in MPR en Tweede Bestuursrapportage) proactiever
gestuurd op ambities, prioritering en tempo via ruimtelijk regisseurs, de opgavemanager
Woningmarkt in balans en de IRM-er Ruimte. Hierbij komt de mogelijke spanning tussen
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enerzijds tempo en anderzijds het vertalen van de gemeentelijke ambities in de projecten
expliciet naar voren. Dit vraagt alertheid bij projectleiders op doorlooptijd, signaleren én
escaleren.
We stellen voor om 0,5 miljoen euro uit het Woonfonds in te zetten voor duurzaam hoge
bouwproductie, gericht op een versnelling van gebiedsontwikkelingen. Met inzet van deze
middelen kunnen we ontwikkelingen op plekken waar we kansen zien aanjagen en werken we
samen met bewoners en partners in een gebied aan integrale omgevingsvisies en
ontwikkelstrategieën. Het gaat dan om locaties waar wij als gemeente niet of beperkt grondbezit
hebben. Deze aanjaagrol en visie ontwikkeling resulteert in concrete projecten en particuliere
initiatieven van partijen. Vervolgens gaat het om het verzilveren en ‘hard’ maken van deze
projecten. En het zo effectief mogelijk doorlopen van het Utrechts Planproces (UPP) om een
project van initiatieffase richting fase van vergunningverlening en start bouw te laten verlopen.
Zoals in het vorige punt aangegeven vraagt deze aanjaagfunctie alertheid bij opdrachtgevers en
projectleiders op het signaleren van kansen, doorlooptijd, signaleren én escaleren. Om dat bij
meer kansrijke projecten te kunnen doen, is in de gemeentelijke organisatie extra capaciteit
noodzakelijk.
Het netwerk van het Stadsakkoord Wonen wordt benut om sneller contacten te leggen met
(markt)partijen en hen te houden aan de afspraken waar ze zich aan hebben gecommitteerd; De
gemeente heeft zich verbonden aan een bepaalde inzet, markt en corporaties ook.
Om de afspraken uit het stadsakkoord aan te jagen en te bewaken is begin 2020 een zogeheten
kopgroep gestart bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken partijen/ondertekenaars.
Pilots uitvoeren om te komen tot een versnelling van het UPP-proces. Dit gebeurt op dit moment
in zuidwest.
De inzet van de opbrengst van een deel van de erfpachtconversiemiddelen (motie 2017/191) op
betaalbaar wonen wordt benut om projecten een stap verder te krijgen (met het juiste
programma); Hiervoor is bij de VJN 2019 13 miljoen euro gereserveerd. Zoals in hoofdstuk 6.3
toegelicht, wordt in de vertrouwelijke bijlage ‘Overzicht voorstellen conversieregeling erfpacht’
een overzicht gegeven van geïnventariseerde projecten en geldt als richtinggevend kader voor
de besteding van de netto opbrengsten. Er wordt zorgvuldig afgewogen aan welke projecten op
deze lijst een bijdrage wordt toegekend. Deze voorstellen worden ook afzonderlijk aan de
gemeenteraad voorgelegd. Zo is op basis van het raadsbesluit in 2019 al een reservering
gemaakt voor het project Zuilense Vecht.
Er zijn zogeheten ‘productieoverleggen’ met de corporaties geïntroduceerd (zowel ambtelijk als
bestuurlijk);
Met de corporaties zijn afspraken gemaakt over de herinvoering van de hoogtefactor (ter
stimulering van verdichting) en de heraanwending van de meerwaardeafdracht binnen een
verdichtingsprojecten;
De escalatieladder uit het Stadsakkoord Wonen is in overleg met partijen verder
geoperationaliseerd. Voor de corporaties is dit verbonden aan de bovengenoemde
productieoverleggen.
Indien een project toch vertraagt, kijken we waar mogelijk naar het benutten van tijdelijke
opties/placemaking op de betreffende locatie.

Conclusie
Nu de koers voor het woningmarktbeleid is vastgelegd -en afgesproken met alle betrokken partijen- komt
het de komende jaren aan op verzilvering en implementatie van de ambities.
Dat blijft een enorme opgave die we gezamenlijk willen oppakken: dit in het licht van de spanning op de
Utrechtse woningmarkt, de druk op de bouwproductie en in relatie tot de ontwikkeling van de stad.
Hierbinnen is –ten behoeve van het realiseren van een voldoende betaalbare voorraad voor lage
inkomens en middengroepen- de productie van voldoende woningen in de sociale huur en het
middensegment urgent. Dat we een kleine stijging zien in het percentage reguliere sociale huur in de
plancapaciteit is positief, maar gegeven het streven deze voorraad richting 2040 op peil te houden
(35%), nog niet voldoende. Zeker in combinatie met de doelstelling van meer gemengde wijken. De
ambitie, zoals recent ook met de STUW-corporaties afgesproken via de prestatieafspraken, is om de
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sociale voorraad mee te laten groeien met de groei van de stad.
Urgent is verder om een inhaalslag te maken in met name het middensegment. De behoefte aan
voldoende woningen voor mensen met een middeninkomen is groot en het aandeel middenhuur in de
bestaande voorraad is gering (11%). Ook het stimuleren van voldoende nieuwe woningen in de categorie
betaalbare koop blijft belangrijk.
Het is dus cruciaal om voldoende plancapaciteit te hebben binnen deze segmenten. En vervolgens deze
plannen de komende jaren ook van intentiefase naar een onomkeerbare (harde) planfase te krijgen. Dat
kan alleen maar in nauwe samenwerking met corporaties, beleggers, ontwikkelaars en andere
(bewoners)initiatieven.
We willen er binnen de gemeentelijke mogelijkheden alles aan doen om de bouwproductie verder te
versnellen (dan wel vertraging te voorkomen). Daarom is een aantal maatregelen opgenomen en worden
extra middelen vrijgemaakt om hier de komende jaren vanuit de gemeente steviger op te sturen. Zo
vraagt het voldoende capaciteit, tijdige escalatie als projecten dreigen vast te lopen en het vasthouden
aan onderling gemaakte afspraken (tussen gemeente en betrokken initiatiefnemers). En het is belangrijk
de balans te bewaken tussen programmatische eisen en ambities van de gemeente enerzijds en
voortgang en tempo van projecten anderzijds; anders worden er de komende jaren te weinig nieuwe
woningen toegevoegd. Verder hebben we een aanpassing gedaan in de prognosesystematiek van de
korte termijn (2020-2022) bouwproductie. Omdat we als gemeente de meeste sturingsmogelijkheden
hebben tot het moment van start bouw kiezen we er, net als in voorgaande jaren, voor om in het MPR
voor om te rapporteren over start bouw. Mede op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is nu
voor de gehele stad de prognosewijze gehanteerd die in Leidsche Rijn al wordt toegepast. Dit leidt tot
een robuustere prognose met minder schommelingen. En sluit ook aan bij de ambitie om tot een
duurzaam hoge bouwproductie te komen, gegeven de lange termijn behoefte van 60.000 woningen in
2040 betekent dat een minimale gemiddelde productie van 3.000 woningen per jaar.
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4.2

Werk voor iedereen

Utrecht is een economisch sterke, competitieve regio en dat willen we zo houden. Daarom dragen we
zorg voor een gezond economisch ecosysteem en een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat.
We willen dat werkgelegenheid meegroeit met de groei van onze beroepsbevolking. Wel maken we
keuzes in deze groei. We zetten in op die banen en competenties waarvan we verwachten dat ze in de
toekomst nog steeds relevant zijn: we willen niet alleen dat mensen nu werk vinden, maar dat ze dit
duurzaam kunnen op een continu veranderende arbeidsmarkt. En we zetten in op die ondernemers die
bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen waar de stad voor staat. Zodat banen,
opleidingen en investeringen bijdragen aan brede welvaart, aan gezond stedelijk leven voor iedereen.
Daarmee zijn we een van de eerste regio’s in Nederland die maatschappelijke opgaven leidend laat zijn
voor de economische ontwikkeling.
Focus op duurzame werkgelegenheid
We focussen ons op vier marktgroepen: ‘IT & digitale vaardigheden’, ‘gezondheid’, ‘onderwijs’ en ‘bouw,
techniek & energietransitie’. We denken dat deze markten de meeste potentie hebben voor
toekomstbestendige, duurzame werkgelegenheid op de (middel)lange termijn, en ze sluiten aan bij de
opgaven van Utrecht in gezonde verstedelijking. Snelgroeiende en grote werkgevers uit de
marktgroepen moeten in de regio excellente beschikbaarheid vinden op de meest belangrijke
vestigingsvoorwaarden: de aanwezigheid van kennis en talent, technologische infrastructuur, voldoende
en passende werklocaties & (bedrijfs)huisvesting, een hoogwaardig voorzieningenniveau en een
aantrekkelijke levendige stad.
Werklocaties en winkelgebieden
Om de werkgelegenheid in balans te houden met de bevolkingsgroei zijn er tot 2040 in de regio 85.000
extra banen nodig, waarvan ongeveer 70.000 in onze stad. Dit betekent dat de werkgelegenheid in de
stad Utrecht met gemiddeld 1,7% per jaar zal moeten groeien tot 2030; voor de periode 2030-2040 moet
het aantal banen groeien met circa 0,4% per jaar.
Hiervoor hebben we een goede uitgangspositie. De Metropoolregio Utrecht onderscheidt zich met een
zeer aantrekkelijke woon- en werkomgeving en centrale ligging in het land. Ook zijn Utrechtse bedrijven
en kennisinstellingen goed gepositioneerd om in de wereld van vandaag en morgen een bijdrage te
leveren aan economische groei, ontwikkeling van innovaties en werkgelegenheid.
Maar de match tussen de vraag naar en het aanbod van werklocaties - kantorenlocaties,
bedrijventerreinen en (informele) werklocaties - staat onder druk. Veel van de huidige werklocaties zitten
vol en zelfs onder het niveau van frictieleegstand, en het merendeel van de locaties voor
bedrijventerreinen is vergeven. Met Strijkviertel wordt het laatste geprogrammeerde bedrijventerrein
uitgegeven. Dit maakt het steeds lastiger een goede plek te vinden voor groeiende bedrijven die zich al
in Utrecht bevinden of die zich van elders hier willen vestigen.
Vitale winkelgebieden zijn essentieel voor het voorzieningen niveau in de nabijheid van de inwoners en
ze zorgen bovendien voor levendigheid en aantrekkelijkheid. Door veranderend koopgedrag en
ontwikkelingen in het winkelaanbod zijn goed functionerende winkelgebieden echter geen
vanzelfsprekendheid. Dit betekent dat we in Utrecht aandacht moeten houden voor de kwaliteit van de
winkelgebieden en de transformatie van pure aankoopplaatsen naar ontmoetingsplaatsen.
Om onze ambitie waar te maken zullen we dus moeten bijsturen in onze ruimtelijke en programmatische
keuzes.
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Sturen
We willen schaarse ruimte zo optimaal mogelijk te benutten. Daarom hanteren we de volgende
ruimtelijke principes:
▪ We verdichten, bij zowel bestaande als nieuwe locaties: het aantal banen per hectare moet
omhoog.
▪ Dit realiseren we bij voorkeur rondom grote OV-/stedelijke knooppunten, om de drukke
verkeersstromen van en naar de werklocaties zoveel mogelijk in goede banen te leiden en
landschap en groen te beschermen.
▪ Functiemenging van wonen, werken en voorzieningen is het standaard uitgangspunt, tenzij dit
echt niet past.
▪ We blijven inzetten op concentratie van retail in compacte, toekomstbestendige winkelgebieden.
We voegen alleen nieuwe retailconcentraties toe bij gebiedsontwikkelingen en met een omvang
die passend is bij het draagvlak en rekening houdend met de omliggende
voorzieningenstructuur.
Deze principes passen we toe op alle ontwikkelingen van werklocaties en winkelgebieden in de stad.
De komende periode heeft een aantal locaties onze bijzondere aandacht. In Overvecht stellen we samen
met de georganiseerde ondernemers een visie op de ontwikkeling van bedrijventerrein op. Op het
Utrecht Science Park en in het centrum zetten we op bovengenoemde principes in bij de ontwikkeling
van de omgevingsvisie. Het bedrijventerrein dat wordt uitgegeven op Strijkviertel is een belangrijke
bouwsteen voor de toevoeging van werklocaties. In de Merwedekanaalzone zetten we met name in
deelgebied 4, richting Beurskwartier, en deelgebied 6, richting A12 zone, robuust in op substantiële
uitbreiding van de werkgelegenheid en menging van wonen en werken.
Een nadere uitwerking van onze sturingsprincipes en –instrumenten voor werklocaties en
winkelgebieden, en wat deze betekenen voor specifieke gebiedsontwikkelingen komt terug in de
‘werklocatiebrief’ die voor het einde van dit jaar aan de gemeenteraad wordt verzonden.
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4.3

Duurzame mobiliteit

Deze paragraaf gaat in op de opgave duurzame mobiliteit, hierin wordt het mobiliteitsbeleid toegelicht als
kader voor de investeringen vanuit het meerjarenprogramma bereikbaarheid. De financiële actualisatie
van het meerjarenprogramma bereikbaarheid (MPB) wordt toegelicht in hoofdstuk 6.
Het mobiliteitsbeleid en de actualisatie
Het mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) dat in 2016 door de
gemeenteraad is vastgesteld, loopt tot 2025 en vormt de basis voor de programmering van het
meerjarenprogramma bereikbaarheid. Waar mobiliteitsbeleid traditioneel op de drie aspecten
bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid focust, kiezen we nadrukkelijk voor een bredere
benadering: stedelijke kwaliteit, door een bijdrage aan meerdere, bredere doelen. Dit is samengevat in
onderstaande vijfhoek:

Het mobiliteitsplan wordt dit jaar geactualiseerd waarbij de horizon wordt verlengd naar 2040, gelijk
oplopend met de actualisatie en het verlengen van de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Dit biedt de
mogelijkheid om een sterkere relatie te leggen met de verstedelijkingsopgave. Daarnaast is het doel om
met de actualisering van het mobiliteitsplan meer houvast te creëren voor de uitvoering van ruimtelijke
projecten.
De keuzes uit het huidige mobiliteitsplan blijven overeind, maar worden waar nodig aangescherpt als
basis voor de toekomstige programmering van projecten. We kiezen ervoor om ondanks de groei van de
stad het gebruik van de auto in de stad niet te laten groeien, om zo de groei van de stad richting 2040 op
een gezonde, kwalitatief hoogwaardige manier vorm te geven. Voetganger, fietser en OV krijgen daarbij
prioriteit, omdat deze vervoerswijzen per reiziger weinig ruimte innemen en met minder overlast en
uitstoot gepaard gaan. Waar vervoerswijzen elkaar in de weg zitten, verduidelijken we in de actualisering
van het mobiliteitsplan hoe we daarmee omgaan. Ook zetten we stevig in op deelmobiliteit en op
parkeren op afstand voor bewoners en bezoekers waarbij de first mile en last mile lopend, met de fiets of
met het openbaar vervoer worden afgelegd. Zo versnellen we de mobiliteitstransitie die gaande is in de
grote steden en kunnen we de groei van de stad op gezonde wijze faciliteren.
De ruimtelijke ontwikkelingen in de stad grijpen we aan om de systeemsprong die nodig is voor de fiets
en het openbaar vervoer te versnellen. Bij gebiedsontwikkeling, van bijvoorbeeld het Beurskwartier, de
Merwedekanaalzone, de Cartesiusdriehoek en de Tweede Daalsedijk, zetten we daarom in op autoluwe
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gebieden, waarbij het alternatief voor de (eigen) auto zo goed mogelijk op orde is. Tegelijkertijd
gebruiken we gebiedsontwikkelingen om het mobiliteitsnetwerk een impuls te geven. Het functioneren
van Utrecht wordt niet alleen bepaald door hoe de stad wordt vormgegeven. Het gebruik en reisgedrag
van inwoners en bezoekers is uiteindelijk bepalend en daarbij is de ambitie dat iedereen in de stad mee
kan doen. Het vigerende mobiliteitsplan wordt op drie thema’s aangescherpt om hier invulling aan te
geven: het verkeersnetwerk, reisgedrag en mobiliteit voor iedereen. Daarmee wordt de gemeentelijke
inzet verduidelijkt, maar in de praktijk vereist dit ook inzet van overheden, vervoerders,
projectontwikkelaars, werkgevers, onderwijsinstellingen, publiekstrekkers en andere belanghebbenden.
Zo werken we met elkaar aan een betere woon- en leefomgeving van Utrechters en versterken we het
economisch vestigingsklimaat.

Foto: Busbaan Dichterswijk
De opgave voor de korte en lange termijn wordt toegelicht in drie onderdelen: Slimme Routes, Slim
Regelen en Slim Bestemmen.
Slimme Routes
Slimme Routes gaat over de infrastructuur voor voetganger, fietsers, ov-gebruiker, de automobilist en het
goederenvervoer. Lopen en fietsen zijn de meest gezonde, schone en ruimte-efficiënte vormen van
vervoer. De voetganger krijgt meer ruimte in de stad, vooral in en rond de binnenstad, in Leidsche Rijn
Centrum en Utrecht Science Park. Om het fietsen aan te moedigen, richten we de aankomende jaren
straten opnieuw in met meer ruimte voor voetgangers en fietsers (bijv. Voorstraat / Wittevrouwenstraat,
Burgemeester Reigerstraat / Nachtegaalstraat), creëren we nieuwe fietsenstallingen en hanteren wij
fietsparkeernormen voor bouwplannen. De stad krijgt steeds meer nieuwe doorfietsroutes die aansluiten
op het regionale netwerk.Uitdagingen op korte termijn zijn de drukte op fietspaden en beschikbaarheid
van voldoende (kwalitatief goede) stallingen zowel aan de herkomst- als aan de bestemmingszijde.
Het dragende OV-netwerk (Randstadspoor, tram en hoogwaardig openbaar vervoer) geeft de reiziger
snelle en directe verbindingen naar de belangrijkste bestemmingen in de stad. We werken aan de
busbaan Dichterswijk, de busbaan Transwijk is opgeleverd en Tram 22 rijdt. Naast Utrecht Centraal
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worden andere OV-knooppunten versterkt voor een betere bereikbaarheid voor de reiziger en om
Utrecht Centraal te ontlasten. Maar een systeemsprong van het openbaar vervoer is noodzakelijk om
ook in de toekomst een goed OV-netwerk te hebben.
Een hoofdnet van stedelijke verbindingswegen verbindt de wijken met elkaar en met de RING. Waar het
kan, krijgen de verbindingswegen een inrichting als stadsboulevard: veilig en goed oversteken en meer
groen. Voor de overige wegen is ambitie om deze zoveel mogelijk in te richten als 30 km/u.
Met het parkeerbeleid dragen we ook bij aan de doelen van het mobiliteitsplan. Parkeren van auto’s
gebeurt geleidelijk steeds minder op straat, we stimuleren gebruik van P+R en bij binnenstedelijke
ontwikkelingen worden op maat lagere parkeernormen toegepast. Om dit mogelijk te maken, zullen
alternatieven beschikbaar moeten komen zoals fietsparkeervoorzieningen en (auto)deelconcepten. We
werken momenteel aan een nieuwe Parkeervisie. Een visie die past bij de ambities om het autogebruik
niet verder te laten groeien in de stad.
Momenteel lopen verschillende verkeerscirculatie studies in relatie tot de stedelijke ontwikkeling (o.a.
noordwest en zuidwest). Deze studies geven richting aan de programmering van nieuwe maatregelen,
maar hebben ook effect op lopende projecten zoals de Westelijke Stadsboulevard en de
Amstersdamsestraatweg.
Slim Regelen
Ander mobiliteitsgedrag en aantrekkelijke alternatieven voor reizen in de (auto)spits zijn, nu en in de
toekomst, hard nodig om de groeiende stad en regio aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Stadsbreed
onderzoeken, ontwikkelen en realiseren wij daarom bewezen en innovatieve acties gericht op duurzaam,
gezond en ruimte-efficiënt mobiliteitsgedrag, zoals toegelicht in de raadsbrief ‘acties mobiliteit- en
verkeersmanagement 2020-2022’.

Foto: Deelhub de Grifthoek
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Met blijvende inzet op verkeers- en mobiliteitsmanagement (ook in regionaal verband en als integraal
onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuurprojecten) organiseren we het personen- en
goederenvervoer in de stad beter. Dynamisch verkeersmanagement (DVM) is het regelen van de
verkeersstromen. DVM zal de komende jaren een steeds grotere rol spelen, bijvoorbeeld bij de aanpak
van een aantal verbindingswegen. Met de huidige technologische ontwikkelingen wordt het mogelijk om
niet alleen kruispunten en routes, maar ook grotere netwerken samenhangend te coördineren.
Verkeerslichten kunnen dan vroegtijdig op elkaar reageren met subtiele bijsturingen. Hiermee kan het
gebruik van voorkeursroutes worden gestimuleerd. Ook kan slimmer worden gestuurd op voorrang voor
fietsers bij grote stromen. Mobiliteitsmanagement heeft als doel om mensen en bedrijven te bewegen
een mobiliteitskeuze te maken die past bij hun eigen voorkeuren en drijfveren, maar ook past in een
duurzaam verkeerssysteem. Mensen worden met diensten, informatie, campagnes etc. gestimuleerd om
vaker de fiets te pakken of met het openbaar vervoer te reizen en te kiezen voor schoon vervoer (denk
aan de elektrische (deel)auto). Met (logistieke) bedrijven maken we afspraken om de bevoorrading te
verbeteren en duurzamer te maken, met minder hinder voor de omgeving. Smart mobility, een
verzamelnaam voor slimme mobiliteitsdiensten die gebruikmaken van ICT- en datagedreven
technologieën, gaat helpen om verkeers- en mobiliteitsmanagement nog effectiever te maken.
Deze acties realiseren we in samenwerking met onze partners. Allereerst doen we het voor en samen
met de inwoners en bezoekers van Utrecht. Daarnaast werken we samen met diverse publieke en
private partners, zoals werkgevers, onderwijsinstellingen, aanbieders van mobiliteitsdiensten en
natuurlijk medeoverheden. De uitvoering van een aantal acties is ondergebracht bij Goedopweg.
Goedopweg is de regionale samenwerkingsorganisatie voor mobiliteit van de provincie Utrecht, de
gemeenten Amersfoort en Utrecht, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat .
Slim Bestemmen
Slim Bestemmen gaat in op de relatie tussen stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Zo is het van belang
dat nieuwe woningen, kantoren en bezoekersfuncties op de juiste plekken komen onder de juiste
voorwaarden. De gemeente kiest ervoor om nieuwbouw van de grotere woon- en werkgebieden zo dicht
mogelijk rond OV-knooppunten te realiseren. Verder mag nieuwbouw van woningen en bedrijven niet
leiden tot nieuwe bereikbaarheidsproblemen in de stad. Daarom wordt de mobiliteit integraal ‘meeontworpen’ bij een ruimtelijke ontwikkeling: hoe zorg je dat toekomstige gebruikers duurzame
mobiliteitskeuzes maken, hoe kan het ontwerp daaraan bijdragen en welke aanvullende
mobiliteitsvoorzieningen zijn daarvoor nodig in het gebied, maar ook daarbuiten. Alleen met maximale
inzet op een duurzaam mobiliteitssysteem is het daar mogelijk de woningbouwambities en de ambities
voor gezond stedelijk leven waar te maken.
We doen veel, maar meer is nodig
Met de geprogrammeerde projecten zetten we de komende paar jaar belangrijke stappen in de realisatie
van een duurzaam mobiliteitssysteem. . Maar om de stad aantrekkelijk en bereikbaar te houden zijn nu
extra investeringen nodig. Utrecht zet hierbij in op ruimte-efficiënte en gezonde vormen van vervoer
(lopen, fietsen en OV) die een volwaardig alternatief bieden voor de auto.
Voor de middellange termijn is de bottleneck niet zozeer de woningbouwproductie of de bouw van
kantoren, onderwijsinstellingen enzovoort. Het gaat om de vraag: hoe komen we straks bij die woningen
en werkplekken? Het simpelweg uitbreiden van het huidige mobiliteitssysteem is geen optie, een
systeemsprong is nodig. Bij deze systeemsprong in mobiliteit liggen de oplossingen niet alleen in de
stad, maar ook in de regio en gaan niet-fysieke maatregelen als parkeerbeleid en gedragsbeïnvloeding
hand in hand met ingrepen in de infrastructuur én openbare ruimte.
Daarom werken wij ook met Rijk, Provincie en andere gemeenten aan het mobiliteitssysteem van de
toekomst (wiel met spaken); de afspraken in UNed-verband over de korte termijnaanpak, no regret
maatregelen, MIRT-verkenning en het MIRT-onderzoek brengen de systeemsprong voor de fiets en het
openbaar vervoer een stapje dichterbij.
De financiële opgave voor de systeemsprong mobiliteit bedraagt volgens de huidige inschatting tot 2040
enkele miljarden, afhankelijk van de gekozen oplossingen met Rijk en regio. De gemeente zal hieraan
moeten bijdragen.
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Grote maatregelen zijn dus noodzakelijk, maar op korte termijn zijn veel relatief kleine maatregelen nodig
om de mobiliteit op korte én lange termijn in goede banen te leiden. Denk aan investeringen in fiets, OVknooppunten en –doorstroming, smart mobility en verkeers- en mobiliteitsmanagement.
In verband met de coronacrisis programmeren we dit jaar vanuit het meerjarenprogramma
bereikbaarheid, naast de lopende projecten, alleen de middelen voor het oplossen van acute knelpunten
op lopende projecten en structurele dekking voor personeelslasten voor de uitvoering van wettelijke en
reguliere taken.

4.4

Gezond leefklimaat met ruimte voor groen

In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) is gekozen voor binnenstedelijke verdichting met aandacht
voor een hoogwaardige, groene en toegankelijke openbare ruimte. Met voorzieningen om de groei op te
vangen. Utrecht wil een duurzame en gezonde stad zijn waar mensen wonen, werken en verblijven in
een gezond leefklimaat. We werken daarom aan een toekomstbestendige leefomgeving en aan het
vergroten van de (belevings-)waarde van de leefomgeving en van de gebruikswaarde van de openbare
ruimte. Dit houdt in dat de leefomgeving zoveel mogelijk klimaatbestendig is ingericht en voorbereid op
de veranderingen die we verwachten in het klimaat. Zoals wateroverlast, hittestress en verdroging).

Foto: Oosterspoorbaan
We werken aan gezonde lucht, een prettig en acceptabel geluidsniveau en een gezonde flora en fauna
in en om de stad. We streven hierbij naar het behalen van de advieswaarden voor gezonde lucht van de
Wereldgezondheidsorganisatie. De afgelopen jaren hebben we onderzoek laten doen naar de beste
manier om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Daarbij is gekeken naar bronnen van luchtvervuiling
waar wij als gemeente invloed op hebben. Uit het onderzoek blijkt dat verkeer op lokale wegen, mobiele
werktuigen en houtstook de belangrijkste bronnen zijn. Daarom werken we een pakket aan maatregelen
op deze onderwerpen. Verder werken we aan een maatregel die snorfietsers straks op veel plekken in
de stad niet meer op het fietspad laat rijden, maar op de rijbaan. Dit zorgt voor gezondere lucht voor de
fietsers.
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Daarnaast zorgen we er voor dat de openbare ruimte voor iedereen makkelijk toegankelijk is, zodat die
gebruikt kan worden voor gezond stedelijk leven; ontmoeten, sporten, bewegen en recreëren. Zo zorgen
we ervoor dat er meer zitgelegenheden zijn in het de centrumgebieden van de stad, en kijken we waar
extra sanitaire voorzieningen nodig zijn.
Utrecht Circulair
Bij een gezond leefklimaat en de klimaatopgave hoort dat Utrecht in 2050 een circulaire stad wil zijn. We
willen dat realiseren door samen met allerlei bedrijven, onderwijsinstellingen, instanties en bewoners de
stad circulair te maken. We willen naar een economie waarin grondstoffen worden hergebruikt en afval
niet bestaat. Om dit te bereiken hebben we een actieprogramma opgezet met de activiteiten die we
ondernemen om in 2023 het basisniveau van circulariteit te hebben bereikt. Daarbij zijn volgende
circulaire ambities met prioriteit geformuleerd:
▪ Utrecht versterkt het vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven
▪ Utrecht versterkt het investeringsklimaat en koopt circulair in
▪ Utrecht stimuleert circulair gebiedsontwikkeling en circulair bouwen
▪ Utrecht wordt afvalvrij (van afval naar grondstof)
▪ Utrecht stimuleert opleiden voor circulair bouwen en circulair ondernemen en werkt aan een
circulaire kennisagenda
We willen het vestigingsklimaat voor bedrijven versterken onder andere bij de ontwikkeling van
bedrijventerrein Strijkviertel, bij de verdere ontwikkeling van het Werkspoorkwartier en door begeleiding
van duurzame en circulaire bedrijven naar de stad of bij een verplaatsing in de stad. We willen via de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) het investeringsklimaat van circulaire bedrijven stimuleren
en faciliteren. Daarnaast kopen we maatschappelijk en circulair verantwoord in. De voorbereidingen
worden getroffen voor de aanbesteding van de Cultuurvoorziening Berlijnplein in Leidsche Rijn (ca.
9.000 m2 b.v.o.). Er is voor gekozen om de komende jaren 20 gebiedsontwikkelingen en projecten de
selecteren waarbij we circulair bouwen verder gestimuleren en faciliteren. We dagen de markt uit om
een lagere Milieu Prestatie Gebouwen (MPG-waarde) te realiseren dan wettelijk vereist is. Voor nieuwe
woningen geldt nu in het Bouwbesluit een MPG van maximaal 1). Inmiddels wordt dan ook het belang
van biobased bouwen, zoals met hout, steeds duidelijker. De belangrijkste ambities in de transitie van
afval naar grondstof betreft:
▪ Logistiek afval en grondstoffen in binnenstedelijke (nieuwbouw)gebieden;
▪ Visie bron-/nascheiding plastic, blik en pak;
▪ Onderzoek naar alternatieve manieren om organische grondstoffen te verwerken;
▪ Inzameling van groente-, fruit- en etensresten (GFE) in hoogbouw en binnenstedelijke gebieden;
▪ Communicatie naar inwoners
We willen de samenwerking met de Utrechtse onderwijsinstellingen verstevigen en doen dat op tal van
manieren. Onder andere werken we samen met de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Utrecht
(HU) aan stedelijke vraagstukken. Utrecht Sustainability Institute (USI) van de UU werkt mee aan de
verdere ontwikkeling van Werkspoorkwartier richting een circulair bedrijventerrein. Samen met de HU en
het bedrijfsleven onderzoeken we de mogelijkheden van een circulaire hub op Lage Weide.
Utrecht Circulair heeft allerlei relaties met de andere opgaven van de stad. Zo willen we dat de
bouwopgave circulair en met minder stikstof ingevuld wordt. Utrecht Circulair draagt bij aan de CO2doelstellingen van de energietransitie. Innovaties op het gebied van circulaire economie en circulair
bouwen leveren nieuwe kansen voor het MBO op. Daar worden de studenten opgeleid voor de ‘banen
van de toekomst’. We investeren dus in een goede aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven
in Utrecht. Kleinschalige circulaire initiatieven zijn vaak ook gericht op sociale bedrijvigheid. Op het nog
te ontwikkelen bedrijven terrein Strijkviertel zetten we in op circulair bouwen en inrichten van de
openbare ruimte.
Ruimte voor groen
Vanuit de klimaatopgave, vanuit de verduurzaming van de stad en vanuit gezondheid is de roep om
meer groen een noodzaak. Dat betekent dat wij in al onze ruimtelijke projecten scherpe keuzes maken.
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En ook dat we in elke ruimtelijke ingreep elke kans voor groen benutten. We wíllen niet alleen, maar
moéten gezondheid bevorderen, klimaatadaptief zijn en biodiversiteit vergroten. In actualisatie
Groenstructuurplan Utrecht 2017-2030 zijn de ambities voor de groenopgave vastgesteld en vormt ons
kader voor de uitvoering.
Met de groei van het aantal inwoners neemt de druk op het bestaande groen toe. Dat vraagt ook om
meer groen dichtbij en groen bereikbaar voor iedereen. De hiervoor benodigde groei van groen is al
eerder vastgelegd in de ambitie dat groen en verdichting gelijk opgaan. Een aantal wijken kent op dit
moment een achterstand met betrekking tot de aanwezigheid van groen. Daarvoor zijn extra
maatregelen nodig.
Werken aan vergroening doen we op de volgende manieren:
Groen Tenzij
Van Grijs naar Groen! Dat is de kern van de opgave voor het ontwerpen van de bestaande en zich
ontwikkelende stad. Het principe, ‘Groen Tenzij’ nemen we standaard op in elk ontwikkelplan. Het houdt
in dat we in Utrecht straten, pleinen, binnenterreinen, daken en gevels groen inrichten. Behalve als dat
op een specifieke plek niet kan vanwege de vereiste functionaliteit. Dat betekent dat we overal de juiste
en noodzakelijke afwegingen maken van de benodigde hoeveelheid verharding voor verblijf, parkeren en
mobiliteit. Dat verankeren we in het proces van inrichten en in bewustwording. Voor de klimaat- en
gezondheidsopgave is deze stap cruciaal om de gevolgen van de klimaatverandering de komende jaren
te kunnen opvangen.

Foto: Ringpark Dichterswijk
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Groene wijken en buurten
Er liggen opgaven en ook kansen in de diverse wijken. Vooral in de groenarme wijken van de stad
zoeken we in elke ontwikkeling de kansen om te vergroenen. De groenarme wijken zijn vaak hitteeilanden met weinig groene speel- en recreatiemogelijkheden. Voor het verbeteren van de leefbaarheid
willen we groen toevoegen en daarmee een groene dooradering realiseren. Groen is dan voor iedereen
snel via een groen ommetje bereikbaar en dichtbij. Hierbij sluiten we aan bij de ruimtelijke projecten in
deze wijken. Zoals de aanpassing van straten die vanuit het veranderend gebruik minder verharding
nodig hebben, waardoor er ruimte kan ontstaan voor meer groen. Bij vervanging van riolering waar de
hele straat ‘open’ moet, zoeken we niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds naar meer ruimte
voor groene inrichting, zodat bomen voldoende wortelgelegenheid hebben. Zo worden de straten en
pleinen werkelijk meer de huiskamer van de stad, met daaronder de ‘machinekamer’ op orde. We
werken daarvoor aan de groene ommetjes in Lombok, Rivierenwijk, Pijlsweerd, Ondiep en de
Binnenstad, zodat inwoners via aantrekkelijke groene routes hun dagelijkse wandeling in de buurt
kunnen maken. Daarnaast werken we aan het Groene Lint Overvecht met aansluiting op het
Noorderpark. Samen met de inwoners van Dichterswijk realiseren we delen van het Ringpark
Dichterswijk. Voor de komende jaren maken we nu al plannen met de inwoners voor een groenblauw
ommetje bij de Liesboschwetering. In de wijken en buurten kijken we ook naar de mogelijkheden voor
groene gevels en groene daken. Daarvoor stellen we een dakenstrategie op zodat de ruimte op daken
goed benut wordt voor energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en beleving.
Stadsparken
Door het toenemende aantal inwoners worden de stadsparken steeds intensiever gebruikt. Dat vraagt
om de bestaande inrichting te herijken en om intensiever onderhoud. Voor de groene opgave zetten we
in op verbetering en waar mogelijk uitbreiding van bestaande parken. Ook zoeken we naar kansen voor
nieuwe parken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking in Werkspoorkwartier waar we de ruimte
voor een nieuw park onderzoeken. Dat levert een betere spreiding op van groen, waardoor iedereen
gemakkelijker dichterbij kan recreëren en waardoor er een betere spreiding ontstaat van koelere plekken
in de stad.
We gaan in diverse stadsparken aan de slag. Zo maken we uitvoeringsplannen voor het Moreelse Park
als uitwerking van de eerste visie ‘Moreelse Tuinen’. Park Nijeveld gaan we herinrichten en meer
verbinden met de omgeving, waardoor er ruimte is voor tuinieren voor inwoners. We maken een plan
voor het verminderen van de verharding rond het Wilhelminapark. Daar komt groen voor terug. En we
maken verbeterplannen voor intensiever gebruik van het Wilhelminapark en het Julianapark. Bij de
Maliebaan werken we aan het herstel van de vroegere Groene Grandeur; de monumentale groene laan
van Utrecht.
Groenblauwe verbindingen
De stad heeft zich ontwikkeld vanuit de groenblauwe structuren. De Vecht en Kromme Rijn zijn de
oorspronkelijke levensaders van de stad en zijn dat nog steeds, voor zowel mens als dier. Deze
groenblauwe verbindingen vormen de belangrijkste ecologische infrastructuur waarlangs planten en
dieren zich in en om de stad kunnen verplaatsen en verspreiden. Ze zijn daarmee van groot belang voor
de biodiversiteit. Daarnaast vormen ze een recreatieve verbinding voor inwoners. Via deze groene
gebieden kunnen inwoners naar recreatiegebieden in en om de stad.
Dat is de reden om te investeren in deze gebieden en daar aangename routes te ontwikkelen. Zo
vergroenen we de Vecht in de stad. En bij de mobiliteitsprojecten werken we aan vergroenen en
aangenaam maken van fietsverbindingen in en om de stad. Al een aantal jaren werken we aan het
aantrekkelijker maken van de oevers van het Amsterdam Rijnkanaal, zodat op de langere termijn het
kanaal en haar oevers de grootste groenblauwe structuur van Utrecht zullen zijn. Het Rondje Stadseiland
maakt hier een integraal onderdeel van uit. Ook als voorwaarde voor de stedelijke ontwikkeling van de
Merwedekanaalzone.
Naast het vergroenen van de Vecht, de Vaartse Rijn, de Biltse Grift en de Kromme Rijn zone, versterken
we de activiteiten van het Groene Web. Zoals het aanleggen van meer faunapassages.
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Foto: Rondje Stadseiland
Groen om de stad
De groei van onze stad, samen met de groei van de regio, vraagt dat we vaart moeten maken met de
regionale groenontwikkeling binnen de totale regio Utrecht van de U16-gemeenten. Met de U16 is een
eerste verkenning naar deze grote opgave gedaan die om verdere uitwerking vraagt. Het doel is om
groene recreatiegebieden aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken in de regio. Vanuit Groen en
Mobiliteit werken we met onze partners aan deze opgave door het ontwikkelen van regionale fietspaden,
een wandelknooppuntensysteem en het ontwikkelen van pleisterplaatsen. Daarnaast zoeken we met
elkaar naar aaneensluitende ruimte voor recreatie- en groengebieden.
Meer bomen
De urgentie voor meer bomen wordt mede ingegeven door de klimaatopgave, waarbij we de stad verder
willen verkoelen om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren. In de zoektocht naar meer bomen
kijken we naar overbodige verharding. Daarbij hebben we te maken met de beperkte ruimte in de
ondergrond, die vol ligt met kabels en leidingen en die in de toekomst alleen maar voller zal worden
zoals door de aanleg van warmte/koudewisselaars. We starten daarom met een strategie voor de
ondergrond, zodat we ruimte winnen voor bomen. Het vraagt ook om andere afspraken met de huidige
eigenaren van kabels en leidingen en creatievere (technische) oplossingen, zodat bomen en kabels en
leidingen beter samengaan. In 2021 gaan we het bomenbeleid evalueren. We streven ernaar om de
komende vier jaar 1.000 bomen bij te plaatsen in de stad en samen met IVN de laatste twee Tiny Forests
aan te leggen.
Het Meerjaren Groenprogramma (MGP) – Ruimte voor Groen, als bijlage bij het MPR, geeft inzicht in het
jaarlijks investerings-en uitvoeringsprogramma van de gemeente om de stad te vergroenen en
toekomstbestendig te maken.
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5 Gezonde gebiedsontwikkeling
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opgave gezonde gebiedsontwikkeling. Hierin
schetsen we voor de gebieden in de stad de opgaven op het gebied van woningmarkt
in balans, duurzame mobiliteit en gezond leefklimaat (inclusief groen) zoals in het
vorige hoofdstuk beschreven. Daarbij laten we zien wat we daarvoor doen en waar we
bijsturen. Met de indeling van de gebieden in dit hoofdstuk onderscheiden we
ontwikkelopgaven als Centrum, Merwedekanaalzone, USP/Rijnsweerd en Leidsche
Rijn. Overvecht en Zuidwest hebben in hoofdlijnen vergelijkbare opgaven. De overige
gebieden zijn west/noordwest en de oostelijke kant van Utrecht bestaande uit noord,
noordoost en zuid.
5.1

Centrum (Stationsgebied/ Binnenstad)

De opgave Centrum omvat 4 deelgebieden: Stationsgebied, Beurskwartier, Lombokplein en Binnenstad.
We willen de komende jaren beleidsmatig en organisatorisch de samenhang van de Binnenstad met het
Stationsgebied, Beurskwartier en Lombokplein verder versterken, zodat één vergroot centrum ontstaat.
De eerste stappen daarvoor (Jaarbeursplein!) zijn al gezet.
Juist in deze hoogstedelijke omgeving ligt onze focus op Gezond Stedelijk Leven voor iedereen. Dat
betekent dat we stimuleren dat een gezonde leefomgeving wordt gerealiseerd met voldoende groen op
onder andere gevels en daken (Wonderwoods is een goed voorbeeld), water wordt zoveel mogelijk
teruggebracht (Catharijnesingel is in september 2020 bevaarbaar, Leidse Rijn bij Lombokplein en
Smakkelaarsveld), duurzaamheid, een aantrekkelijke en groene openbare ruimte, veel ruimte voor
voetgangers en fietsers en een fijnmazige structuur (denk ook aan toevoegen fietsverbindingen zoals bv.
ter hoogte van de Nicolaas Beetsstraat); de mobiliteitstransitie krijgt steeds meer vorm. In samenhang
met de parkeervisie werken we aan het autoluw maken van de binnenstad. We kijken naar alternatieven
in de vorm van deelauto’s of andere parkeeroplossingen en bezien of en waar plekken gecompenseerd
kunnen worden in garages, ook ‘op afstand’. We kijken hierbij ook naar het gebruik van de garages
Springweg en Paardenveld, met name hoe we deze kunnen inzetten voor bewonersparkeren en voor het
stallen van fietsen van bezoekers.
We richten ons ook op nieuwe mogelijkheden, zoals bouwen langs en op het spoor en de Tuinen van
Moreelse. De eerste verkenningen zijn inmiddels gereed.
Stationsgebied
Deze gebiedsontwikkeling is cruciaal voor de groei en verdichting van de stad, zowel voor gezonde
verstedelijking als voor het economisch vestigingsklimaat. Het Stationsgebied bevindt zich in de
realisatiefase, zowel vastgoed als de inrichting van de openbare ruimte. Over een jaar is deze eerste
fase grotendeels klaar en al dit jaar is de Singel weer rond. Enkele grote projecten worden na 2022
opgeleverd: Smakkelaarsveld, Jaarbeurspleingebouw, Westflank Noord. De planontwikkeling voor de
herontwikkeling van Jaarbeurs (en Beatrixgebouw) is gestart. We studeren momenteel op de
mogelijkheden van bouwen boven het spoor en het toevoegen van extra fietsparkeerplaatsen. De druk
op de kantoren- en woningmarkt is onveranderd hoog in het stationsgebied.
Net als voorgaande jaren zijn de fietsparkeer- en bomenbalans Stationsgebied als bijlage bij het MPR
toegevoegd.
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Foto: Catharijnesingel zuid
Lombokplein
Het Westplein wordt Lombokplein, met woningbouw en een park. Met minder ruimte voor auto’s, meer
ruimte voor fiets en lopen en een groener Lombokplein waar het prettig is om te wonen en te leven. Er is
een relatief fors aantal woningen in de sociale sector gepland. Een belangrijke en tegelijk ook complexe
maatregel is het terugdringen van het autoverkeer over het Westplein. Ook moet er nog gekozen worden
voor een al dan niet gelijkvloerse kruising van de fietsroute langs het Lombokplein. De planvorming is
hierbij afhankelijk van een gedegen aanpak van de verkeersreductie in noord-west.
Beurskwartier
Het Beurskwartier wordt een centrumgebied voor iedereen om te wonen, werken en ontspannen. Er
komen zo’n 3.000 nieuwe woningen (exclusief de plannen van de Jaarbeurs) in verschillende
prijscategorieën, 5.000 werkplekken, parken en diverse voorzieningen op het gebied van cultuur, uitgaan
en recreatie. De daadwerkelijke bouw van het Beurskwartier begint in 2023, maar we zijn al gestart met
de voorbereidingen, met als eerste een uitwerking van de Foreeststraat.
De complexvernieuwing van Jaarbeurs, inclusief woningbouw (2.000-4.000) en toevoeging van groen,
wordt hiermee afgestemd. De grote uitdaging van beide, Beurskwartier en Jaarbeurs, is de hoge
ambities waar te maken. Wat betreft de bereikbaarheid is met name de planontwikkeling van de
Jaarbeurs afhankelijk van het nog op te bouwen mobiliteitssysteem gebaseerd op beter OV, betere
fietsverbindingen en effectuering van parkeren op afstand.
Binnenstad
De opgave van de historische binnenstad is van een andere aard. Doel is in de binnenstad het
economisch functioneren op peil te houden, met behoud van evenwicht tussen leefbaarheid en
levendigheid. Het aantal bezoekers van de binnenstad neemt de komende jaren naar verwachting verder
toe door de groei van de stad en regio. Dit vraagt een goede balans tussen de verschillende functies die
de binnenstad heeft, maar ook binnen opgaven zoals het woonbeleid en mobiliteit. Ook sociale cohesie,
veiligheid en bereikbaarheid staan op de agenda. We willen een aantrekkelijke openbare ruimte met zo
min mogelijk obstakels.
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We werken in de binnenstad samen met een uitgebreid netwerk aan stakeholders om synergie in
investeringen en activiteiten te bewerkstelligen en te beïnvloeden zodat deze maximaal bijdragen aan de
gemeentelijke doelstellingen.
Er loopt een groot aantal projecten om de openbare ruimte te verbeteren. Daarnaast zijn diverse
vastgoedontwikkelingen in voorbereiding en uitvoering, vaak ook met een maatschappelijke en culturele
functie (voormalig postkantoor Neude, Wolvenplein, oude Tivoli en uitbreiding Universiteitsmuseum).
De startnotitie voor de omgevingsvisie voor de binnenstad is inmiddels vastgesteld door de raad.
Momenteel vinden talrijke participatiebijeenkomst plaats over alle opgaves die de stad kent. Deze
worden integraal verwerkt in de Omgevingsvisie gericht op 2020-2040.

Foto: Voormalig postkantoor de Neude

5.2

Merwedekanaalzone

In de Ruimtelijke Strategie Utrecht is de Merwedekanaalzone (deelgebieden 4, 5 en 6) aangewezen als
één van de belangrijke verdichtingslocaties om de groei van de stad binnenstedelijk op te vangen. Er
komen maximaal 10.000 woningen en bijbehorende werkgelegenheid en voorzieningen, zoals scholen,
(kleine) bedrijven, winkels, horeca en een gezondheidscentrum. Daarbij komt een hoogwaardige
openbare ruimte met veel groen en mogelijkheden voor ontmoeting. Op welke wijze we dit doen is
vastgelegd in de omgevingsvisie deel 2 en VOSP Merwede, die van 30 januari tot en met 11 maart ter
visie hebben gelegen.
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Foto: Wilhelminawerf
De Merwedekanaalzone is al volop in ontwikkeling. De Wilhelmina Werf is in aanbouw, voor het
voormalige Defensieterrein ligt er een onherroepelijk bestemmingsplan (op basis van Omgevingsvisie
deel 1). Daarnaast is de bouw van het nieuwe Holland Casino aan de Winthontlaan gestart. Het
innovatieve mobiliteitssysteem is randvoorwaardelijk voor de verdichtingsopgave. De bouw van 10.000
woningen is niet mogelijk zonder het pakket aan mobiliteitsmaatregelen. Dit pakket bestaat uit:
▪ Een fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk, inclusief de extra loop- en fietsbruggen en
aansluitingen in de omliggende wijken;
▪ Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV);
▪ Lagere parkeernorm van maximaal 0,3 parkeerplaats per woning;
▪ Versneld invoeren van betaald parkeren in de omliggende wijken (zonder draagvlakmeting);
▪ Parkeren op afstand;
▪ Deelmobiliteit (MaaS);
▪ Dagelijkse voorzieningen op loop- en fietsafstand.
Het huidige verkeersmodel (VRU 3.4) laat zien dat we op dit moment totaal kunnen groeien naar 6.500
woningen in Merwedekanaalzone (waarvan 1.500 bestaand en een toevoeging van circa 4.000 in
deelgebied 5 ‘Merwede’ en circa 1.000 voor de lopende initiatieven in deelgebied 4 (Defensieterrein) en
6 (Eendrachtlaan 10)). Voor de toevoeging van de laatste circa 2.000 woningen in deelgebied 5 - als
onderdeel van de doorgroei naar 10.000 woningen - zijn investeringen nodig in het stedelijk
verkeersnetwerk zoals de uitbreiding van hoogwaardig openbaar vervoer en parkeren op afstand. Ook
zal de mobiliteitsstrategie van Merwede zich moeten bewijzen in de fase van de 1ste 4.000 woningen.
In de Merwedekanaalzone gaan we uit van energieneutrale gebouwen in een zoveel mogelijk
energieneutraal gebied. Dit betekent dat er in de Merwedekanaalzone genoeg hernieuwbare energie
wordt opgewekt om (minimaal) te voorzien in de gebouwgebonden jaarlijkse energievraag. Hierbij is
uitgegaan van bewezen oplossingen op het gebied van energie. Er zal dus nog wel duurzame opwek
gerealiseerd moeten worden buiten de Merwedekanaalzone om de resterende elektriciteitsvraag (voor
apparaten, etc.) te dekken. Door de hoeveelheid hoogbouw is er onvoldoende dakoppervlak om alle
energieopwekking binnen het gebied ter realiseren.
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In lijn met de Woonvisie ‘Utrecht beter in Balans’ wordt betaalbaar wonen in de Merwedekanaalzone
onder andere ‘geregeld’ door keuze voor verschillende financieringscategorieën: tenminste 30% sociale
huur, 25% middencategorie (huur en koop) en 45% niet gereguleerd.
Het uitgangspunt in het collegeakkoord is om de groei van de beroepsbevolking met extra
werkgelegenheid te faciliteren. Het eerder gehanteerde uitganspunt in de Merwedekanaalzone is in te
zetten op groei van (behoud) werkgelegenheid. Er wordt nog onderzocht of en hoe deze beoogde groei
van werkgelegenheid binnen Merwedekanaalzone invulling kan krijgen. Bij de definitieve besluitvorming
richting raad zal dit nader ingevuld worden in de Omgevingsvisie. Denkrichting is om hier met name in
deelgebied 4 (Wilhelminalaan) en deelgebied 6 invulling aan te geven. Binnen deelgebied 5 is gestuurd
op behoud van werkgelegenheid door bestaande (creatieve) bedrijvigheid te behouden en te versterken
en ruim aanbod aan voorzieningen toe te voegen. Deelgebied 5 kent een knip in fase 1 (4000 woningen)
en 2 (2000 woningen). Mocht de geplande mix bedrijvigheid in fase 1 onvoldoende zijn, dan kan hier op
een later moment op worden bijgestuurd (fase 2).

5.3

Leidsche Rijn en Vleuten de Meern

In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern blijven we de komende jaren volop werken aan de ontwikkeling
van de stad. Dit biedt de mogelijkheid sterk aan de stedelijke ambities bij te dragen, waaronder het
toevoegen van veel aanbod op de Utrechtse woningmarkt zoals betaalbare en duurzame huurwoningen),
het realiseren van voorzieningen passend bij de behoefte en het creëren van meer werkgelegenheid. We
letten hierbij op het verhogen van de duurzaamheidsrandvoorwaarden in de projecten, ecologische
maatregelen, energietransitie, inpassen van huisvesting van (kwetsbare) doelgroepen, verbeteren van
de kwaliteit van de openbare ruimte en het faciliteren van ontmoeting en beweging.

Foto: MARK (hoogbouwkavel LRC)
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We streven de komende 6 jaar naar het in aanbouw nemen van circa 8.500 woningen.
Waaronder circa 1.100 huur- en koopwoningen op de hoogbouwkavel, als een soort verticaal dorp van
140 meter hoog, in Leidsche Rijn Centrum. Op diverse andere bouwkavels in het centrum komen
daarnaast rond de 1.750 nieuwe woningen in verscheidene woningtypes en categorieën in een stedelijk
woonmilieu. Als opgave sturen we maximaal op functiemening en differentiatie in de gebieden. Het
beëindigen van de asfaltcentrale op Papendorp is een stedelijke ambitie. En daarmee wordt de
ontwikkeling van Groenewoud tot een nieuwe woonbuurt met circa 1.300 woningen mogelijk. Samen
hiermee èn de ambitie om ook in Papendorp noord circa 1.000 nieuwe woningen toe te voegen, ontstaat
een gemengd woon-werkmilieu. Ook onderzoeken we in dit gebied de mogelijkheden voor definitieve
inpassing van Place2BU.
De duurzame woonbuurten Leeuwesteyn, Terwijde en Haarzicht ronden we af. In Rijnvliet groeit de
openbare ruimte door tot een eetbare woonbuurt. In Het Zand verrijzen diverse grote
appartementencomplexen langs de Vleutensebaan en daarmee krijgt deze stedelijke as vorm en worden
de OV knooppunten versterkt. In de bestaande woonbuurten verdichten we waar mogelijk binnen de
stedenbouwkundige kaders en begeleiden we particuliere initiatieven. Voor woonbuurt Haarrijn
onderzoeken we de ontwikkelmogelijkheden in relatie tot de stikstofproblematiek en bereiden we de
zonne-energie eilanden in de Haarrijnseplas voor. Dit project draagt onder andere bij aan het Utrechtse
aanbod in de Regionale Energie Strategie, maar in Vleuten-De Meern is meer potentieel aanwezig dat
benut kan worden.

Foto: Leidsche Maan 5.1
In de komende 10 jaar staat gronduitgifte ten behoeve van de bouw van 100.000 m² bvo kantoren
geprogrammeerd. Voor de daarop volgende 10 jaar wordt verwacht dat ruimte nodig is voor toevoeging
van nog eens minimaal 100.000 en mogelijk zelfs 225.000 m² bvo kantoren. Dat is een forse
inpassingsopgave. Daarnaast is er voor de werkgelegenheid in Utrecht in Leidsche Rijn en Vleuten-De
Meern op de diverse werklocaties nog beperkt bedrijventerrein uitgeefbaar (circa 21 ha) waar voor
ongeveer de helft reeds gegadigden voor zijn en wordt het nieuw bedrijventerrein Strijkviertel ontwikkeld
(19 ha). Met de ontwikkeling van het nieuwe circulaire bedrijventerrein Strijkviertel zetten we naast
circulair bouwen en efficiënt ruimtegebruik in op arbeidsintensieve bedrijven met focus op
toekomstgerichte werkgelegenheid, bedrijven met een regio – en stadsverzorgend karakter en met een
MPR 2020 | Mei 2020

40/88

accent op werkgelegenheid op MBO niveau. We streven naar functiemenging. De ontwikkeling van
Leidsche Rijn Centrum met een kantoorverzamelgebouw en hotelontwikkeling met plein aan het NS
station Utrecht Leidsche Rijn is ook een mooi voorbeeld hiervan.
Langs de rijksweg A2 zijn naast kantoorontwikkeling Helix nog diverse kavels beschikbaar voor andere
vernieuwende werkconcepten. We maken maatwerkafspraken om aan het bijzondere gebouw van de
The Wall een gepaste invulling te geven. We begeleiden het St. Antonius Ziekenhuis bij haar regionale
ontwikkelplannen.
Op De Wetering-zuid vestigen zich medische bedrijven die elkaars positie kunnen versterken. In Haarrijn
komen nieuwe bedrijven en het gebied dragen we over aan het Parkmanagement. Voor de circulaire
ontwikkeling van bedrijventerrein Strijkviertel stellen we een Stedenbouwkundig Plan op, waarbij we
sturen op toekomstgerichte marktgroepen en hiervoor wordt ook een uitgiftestrategie ontwikkeld. Voor
Oudenrijn ligt een vernieuwingsopgave en sturen we op intensivering om bij te dragen aan de stedelijke
ambities.
De inpassing van diverse voorzieningen, woon-zorgcomplexen, 1ste lijns- zorgcentra, nieuwe
basisscholen, gymzalen en twee middelbare scholen, een sporthal, een nieuw extra zwembad en
uitbreiding van de sportvelden in Rijnvliet wordt door ons begeleid. Ook sturen we op mogelijkheden om
het sportaanbod in het gebied te vergroten en aan te laten sluiten op de vraag. We sturen de
ontwikkeling van een grote culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum aan en de uitbreiding van
Pathé. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is door de snelle groei van het gebied een demografisch
afwijkend beeld. Aanvullende speelruimteplannen, jongerenplekken- en activiteiten worden gerealiseerd
voor de sterk groeiende groep van 12 tot en met 17 jarigen om deze maatschappelijke opgave aan te
pakken.

Foto: Leeuwesteyn
De strategische opgaven concentreren zich rond de in te passen OV ring (‘wiel met spaken’) tussen
Leidsche Rijn Centrum – Papendorp – Westraven. Zo zijn er ruime ontwikkelkansen voor het vergroten
van de werkgelegenheid rond knooppunt NS station Utrecht Leidsche Rijn. De uitdaging is om de
gebieden Leidsche Rijn, Lage Weide en het Werkspoorkwartier fysiek te verbinden, elkaar te laten
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versterken en functies meer op de grotere schaal te mengen. Bouwen over het spoor kan interessant zijn
in dit gebied.
In Papendorp ligt een kans om verschillende mobiliteitsaspecten te koppelen in een duurzame
mobiliteitshub. Hier kan parkeren op afstand voor de hoog stedelijke gebieden in de stad vorm krijgen.
We onderzoeken welke randvoorwaarden nodig zijn om dit systeem optimaal te kunnen laten
functioneren. Een belangrijke opgave daarbij is het versterken van het fietsnetwerk door het realiseren
van een fietsbrug aan de zuidzijde van de Meernbrug.
In Leidsche Rijn is gestart met de pilot MaaS (Mobility as a Service). Met behulp van een app wordt
gewerkt aan het verbeteren van het aanbod van vraag gestuurde mobiliteitsdiensten en
reismogelijkheden voor bewoners, werknemers, scholieren en recreatief verkeer. Het terugbrengen van
het autogebruik biedt op termijn fysieke ontwikkelkansen en mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls van
de openbare ruimte. De mobiliteit in Vleuten-De Meern wordt actief gemonitord om de leefbaarheid en
veiligheid hier te vergroten door vermindering van verkeersbewegingen.
Op het gebied van energietransitie ligt er ook een opgave in de dorpskernen. De gasleidingen zijn op de
middellange termijn aan vervanging toe. Aanvullend daarop moet voor heel de wijk Vleuten-De Meern
uiteindelijk een transitieplan worden gemaakt.
De komende maanden werken we aan het versterken van de opgave van Leidsche Rijn met het
verkennen van kansen voor bijdragen aan de versnellingsopgave van woningbouw door verdichting in en
aan het gebied, het bijdragen aan het mobiliteitsconcept mede ter ondersteuning van de opgave binnen
Utrecht Zuidwest, het creëren van kwantitatief en kwalitatief meer ruimte voor biodivers groen en de
energietransitie. Ook de langzaam veranderende vraag naar ander soortige maatschappelijke
voorzieningen en het benodigde fysieke ruimtebeslag hiervoor maakt onderdeel uit van onze versterking
van het gebied Leidsche Rijn en omgeving. Kansen voor werkgelegenheid en economie zitten vooral in
de omgeving van Leidsche Rijn Centrum en de knoop Papendorp. Met een beknopt visiedocument
ondersteunen we de huidige opgave en richting voor de komende jaren in lijn met collegeprogramma en
RSU.
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5.4

USP en Rijnsweerd

Aan de oostelijke rand van Utrecht ligt het Utrecht Science Park. Samen met het ernaast gelegen
kantorenpark Rijnsweerd is dit met meer dan 30.000 banen de economische motor van de stad en de
regio. Hier werken onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg en bedrijfsleven samen aan het verbeteren
van gezondheid en kwaliteit van leven. Het Utrecht Science Park is het grootste wetenschaps- en kennis
(science)park van Nederland.

Foto: Nieuwbouw RIVM, USP
De opgave in dit gebied heeft primair als doel de ruimte en randvoorwaarden te creëren voor de verdere
groei van het USP/Rijnsweerd. Daarbij draait het om drie vraagstukken (of deelopgaven) waarbij
duurzame gezonde verstedelijking het leidend principe is:
▪ Creëren van fysieke ruimte voor activiteiten, voorzieningen wonen en bedrijvigheid. (fysieke
ruimte voor USP om door te ontwikkelen, voor Rijnsweerd een verkleuring naar mixed-use
gebied met een substantieel aandeel wonen);
▪ Bereikbaarheid van het Utrecht Science Park, Rijnsweerd en omliggende gebieden;
▪ Het maken van een aantrekkelijke en leefbare ontmoetingsplek.
In deze collegeperiode concentreert de opgave zich op:
▪ het opstellen van een omgevingsvisie voor USP;
▪ herontwikkeling noord- en zuidzijde UMC Utrecht;
▪ een nieuwe Internationale School voor VO en PO);
▪ nieuwe (tijdelijke en definitieve ) woningen toevoegen op USP;
▪ doorontwikkeling mogelijkheden nieuwe bedrijven USP (bijv, Accelerator)
▪ de nieuwbouw van circa 1600 woningen op Archimedeslaan 16;
▪ het uitwerken van een ontwikkelstrategie voor Rijnsweerd (als vervolg op het Ambitiedocument);

MPR 2020 | Mei 2020

43/88

De verbinding met de opgave werk voor Iedereen is evident, dit is een van de belangrijkste
werkgebieden voor de stad en de regio. Bedrijven willen zich graag vestigen op het USP maar de
beschikbare ruimte is daar (planologisch gezien) momenteel beperkt. Hier is samenwerking met de regio
cruciaal. Verder is er een sterke relatie en afhankelijkheid met duurzame mobiliteit, zowel op tactisch,
operationeel als strategisch niveau. Afstemming met name op het strategische niveau is cruciaal
(bijvoorbeeld toekomst beeld OV, UNed, etc). Vanuit woningmarkt in balans ligt de relatie vooral op
inhoud, in welke mate kan het gebied USP/Rijnsweerd bijdragen aan de woningopgave (maar ook in
welke mate kan de regio bijdragen aan woonruimte voor werknemers op USP). Op het gebied van
energiestransitie ligt ook in dit gebied een grote opgave, op dit onderwerp zijn als
samenwerkingsverbanden in het gebied (bijvoorbeeld GOUD en de Routekaart Aardgasvrij). Daarnaast
is er een aantal specifieke relaties met onderwerpen te benoemen, bijvoorbeeld onderwijs (ISU), sport,
NHW (Unesco), groen en recreatie. Ook overige maatschappelijke voorzieningen zullen belangrijker
worden naar mate er in dit gebied woningen worden toegevoegd.

MPR 2020 | Mei 2020

44/88

5.5

Noordoost, Oost en Zuid

De ambitie in de wijken Noordoost, Oost en Zuid is om aantrekkelijke en gemengde woon- en
leefgebieden toe te voegen en te versterken. Hierbij hebben we aandacht voor een hoogwaardige
inrichting van de openbare ruimte en het creëren van aantrekkelijke routes binnen de stad en naar het
omliggende landschap, waarbij ontmoeten, bewegen en gezonde mobiliteit ons uitgangspunt is.
Stimuleren van lopen, het gebruik van de fiets en de opwaardering van het openbaar vervoer is nodig om
het gebied bereikbaar te houden. Er wordt gestreefd naar efficiënt gebruik van de ruimte door
dubbelgrondgebruik en meervoudig gebruik van gebouwen.
De woningbouwopgave in deze wijken richt zich primair op het realiseren van voldoende betaalbare
woningen voor verschillende doelgroepen in een prettige en gemengde woonomgeving. Waar mogelijk
wordt ingezet op uitbreiding van de woningvoorraad. Voor de wijken Noordoost en Oost wordt er
gestreefd naar een toename van sociale-/ en midden-huurwoningen. Voor de wijk Zuid wordt er ingezet
op een toename van woningen in het middensegment om de doorstroming vanuit sociale huur te
bevorderen. Ook de realisatie van passende woningen voor ouderen heeft in deze wijken de aandacht,
waarmee ook de doorstroming wordt gestimuleerd. Bij de woningdifferentiatie wordt o.a. rekening
gehouden met de opbouw van de woningvoorraad en de demografie op wijk- en buurtniveau en wordt er
aansluiting gezocht met bewonersinitiatieven en waar nodig maatwerk geleverd om te komen tot
gemengde buurten.
Ook werken we aan de uitbreiding en renovatie van diverse scholen (Bonifatiuscollege, Utrechts
Stedelijk Gymnasium en de Mytylschool in Maarschalkerweerd)

Foto: Kwekerij
Verkeersgeneratie en de parkeervraag zijn bepalend voor de mogelijkheden van (toekomstige)
gebiedsontwikkelingen. Bij ontwikkelingen wordt gekeken naar de mogelijkheden van nieuwe
mobiliteitsconcepten, om een zo laag mogelijke parkeernorm te hanteren, parkeren op afstand toe te
passen en autoparkeerplaatsen om te zetten naar parkeerplaatsen voor deelauto’s of
fietsparkeerplaatsen.
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In het gebied worden naast verbetering van bestaande (fiets)routes waar mogelijk (fiets)routes
toegevoegd om gezonde mobiliteit te stimuleren. Daarnaast ligt er een verbeteropgave ten aanzien van
leefbaarheid en bereikbaarheid voor verbindende straten. Met de herinrichting van de Voorstraat /
Wittevrouwenstraat, Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat pakken we dit aan. De ligging
tussen de knooppunten Centrum/Binnenstad met Utrecht Centraal enerzijds en het USP/Rijnsweerd
anderzijds, zorgt voor een toename van het verkeer (met name fiets en openbaar vervoer). Mede door
de voorziene drukte op de kruising Platolaan – Weg tot de Wetenschap – sinds tram 22 is gaan rijden werken we aan een goede alternatieve route voor fietsers en voetgangers richting USP.
Voor de langere termijn, de systeemsprong mobiliteit (2040), worden de mogelijkheden onderzocht voor
de opwaardering van het openbaar vervoer. In 2020 start een zogenaamde MIRT-verkenning naar een
zuidelijke OV-ontsluiting USP-Westraven-Leidsche Rijn. Onderdeel van deze MIRT-verkenning is de
mogelijke realisatie van een dubbel-station Lunetten-Koningsweg.
Een ontwikkeling van het OV-knooppunt Lunetten-Koningsweg – en de aanleg van een OV-tracé naar
USP en Westraven – moet goed ingepast worden in het gebied, waarbij voorkomen moet worden, dat er
nieuwe barrières in het gebied ontstaan. Ontwikkeling knooppunt Lunetten- Koningweg biedt kansen
voor gebiedsontwikkeling, waarbij woningen, werkfuncties en andere voorzieningen toegevoegd worden
aan het gebied. In het kader van de binnenstedelijke verdichtingsopgave worden daarom de
mogelijkheden, kansen en bedreigingen van een verstedelijkingsknoop bij Lunetten onderzocht.
Bij een nieuw en onherroepelijk Tracébesluit Ring Utrecht zal er de komende jaren intensief gewerkt
worden aan de Ring Utrecht aan de zuid- en oostkant van de stad. De verwachting is dat dit extra
verkeershinder oplevert. We werken daarom met Rijk en provincie aan een maatregelenpakket om deze
hinder te beperken en tegelijkertijd bij te dragen aan de structurele verbeteringen van de bereikbaarheid
van Utrecht.

Foto: Gerbrandystraat
In het gebied willen we op verschillende plekken de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven en
vergroenen. Zo is bijvoorbeeld Rotsoord in de afgelopen jaren getransformeerd naar een gemengd
woon-werkgebied en willen we de openbare ruimte daar op aan laten sluiten. Deze kwaliteitsimpuls
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(waaronder vergroening) realiseren we door bij transformatie en herontwikkelingen kansen te benutten.
Voor de herinrichting en (extra) vergroening van de openbare ruimte ligt er een ontwerp (FO-IPvE) dat in
het voorjaar 2020 ter vaststelling aan het college wordt aangeboden.
Ook worden waar in de wijken waar mogelijk routes aangelegd om bewegen en spelen te stimuleren en
worden de groene/blauwe verbindingen versterkt.
In 2020 wordt het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd aan de gemeenteraad ter vaststelling
voorgelegd. Maarschalkerweerd heeft nu een belangrijke rol voor de stad op het gebied van sport, maar
het gebied kan nog meer en beter benut worden. Het Ontwikkelperspectief laat zien hoe
Maarschalkerweerd vanuit haar groene, landschappelijke basis verder ontwikkeld kan worden tot een
meervoudig intensief gebruikt gebied. De verdichtende stad krijgt hier meer ruimte en lucht voor sport,
recreatie, cultuurhistorie, groen en natuur. Samen met de Landgoederen van Amelisweerd vormt het een
groene long van de stad. Maarschalkerweerd kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan “Gezond
stedelijk leven voor Iedereen” en de opgave “Verdichten en vergroenen in balans”.
De uitvoering zal gefaseerd plaats vinden en is afhankelijk van initiatiefnemers en de beschikbaarheid
van financiële middelen. Om de ambities (waaronder uitbreiding van sportvelden en groen en realisatie
van parken) te verwezenlijken is verplaatsing van functies en verwerving van gronden nodig. In dit
verband wordt gestreefd om hieraan prioriteit te geven om zo eenmalige kansen die zich voordoen te
kunnen verzilveren.
Daarnaast worden in 2020 in samenwerking met initiatiefnemers, vastgoedeigenaren en mede
overheden verdere stappen gezet richting realisatie. Een voorbeeld hiervan is de gebiedsontwikkeling
Galgenwaard dat onderdeel is van het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. Stadion Galgenwaard
is het (sport)icoon van het gebied en een podium voor de stad. Het vormt en markeert de overgang
tussen de stad en de groene long. Voor het gebied rondom stadion Galgenwaard is de ambitie benoemd
dat in het nieuwe Galgenwaard een mix van functies wordt gerealiseerd, waardoor het gebied door de
dag heen levendig blijft. Bij de vastgoedontwikkeling wordt ingezet op autoluwe mobiliteitsconcepten en
het verbeteren van de bereikbaarheid per openbaar vervoer (OV) en fiets en een aantrekkelijke
openbare ruimte op basis van het “groen, tenzij” inrichtingsprincipe.

Foto: Moxy hotel, Rotsoord
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5.6

West en Noordwest

De verdichtingsopgave van Utrecht krijgt nu al gestalte in de wijken West en Noordwest.
De Cartesiusdriehoek en Tweede Daalsedijk zijn de belangrijkste bouwlocaties in het gebied waarbij
gemengde woonprogramma’s worden gerealiseerd. Voor West is het wenselijk om naast de lopende
sloop/nieuwbouw projecten het aantal sociale huurwoningen te laten toenemen. Voor Noordwest is de
ambitie om dit gelijk te houden, maar het aandeel middenhuur substantieel te verhogen. Plannen voor de
Omloop/ Laan van Chartroise en het Thomas à Kempisplantsoen dragen bij aan de verdichtingsopgave
en meer gemengde wijken.
Lage Weide en het Werkspoorkwartier blijven ook de komende tijd belangrijke gebieden voor de
thematische opgave Werk voor Iedereen. De geactualiseerde visie Werkspoorkwartier gaat uit van een
verbreding van het functieprofiel van creatieve en circulaire bedrijvigheid met groen, onderwijs, cultuur
en sport. Dit heeft te maken met de woningbouwontwikkeling in de Cartesiusdriehoek en de Tweede
Daalsedijk. Maar ook anticiperen we op het vertrek van Eneco uit het gebied. Om dit mogelijk te maken
moet geïnvesteerd worden in aankoop en inrichting van dit gebied.
In Lage Weide lopen we aan tegen de grenzen van de autobereikbaarheid. Alternatieven zoals
verbeteren van fiets en OV vormen belangrijke oplossingsrichtingen voor dit vraagstuk. Met als doel om
Lage Weide als bedrijventerrein ook voor de toekomst bestendig te houden en aantrekkelijk voor private
investeerders.
Veel aandacht gaat uit naar oude en nieuwe ontsluitingsroutes die via West/ Noordwest naar het
centrum lopen. Oude invalsroutes zoals de Amsterdamse straatweg en de Kanaalstraat, vragen de
nodige aandacht om te blijven functioneren in een snel veranderende stad. Zowel vanuit functioneel
oogpunt met aspecten leefbaarheid, veiligheid, economische vitaliteit, maar ook de herinrichting van de
openbare ruimte om de verblijfskwaliteit te verbeteren. De verkeersstudie Noordwest gaat in belangrijke
mate richting geven aan de herinrichting van Amsterdamsestraatweg en de Westelijke Stadsboulevard.
Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van doorfietsroutes in de stad, onder andere door het creëren
van een spooronderdoorgang bij de ontwikkelingen van de Cartesiusdriehoek en Tweede Daalsedijk.

Foto: Rondje Stadseiland
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Omdat Noordwest een wijk is met relatief weinig groen wordt elke kans aangegrepen om groenstructuur
te verbeteren. Ook wordt gestudeerd op locaties waar substantieel groen toegevoegd kan worden. Zo
zien we kansen in de Fortlaan en het Werkspoorkwartier. De stedelijke ambities van een gezond
leefklimaat komen ook terug in de projecten als het Rondje Stadseiland, als verbindend element door de
stad, en de verbetering van Sportpark Zuilense Vecht. Samen met de gemeente Stichtse Vecht werken
we daar aan meer ruimte voor gezonde beweging.

5.7

Overvecht en Zuidwest

De wijk Overvecht is in de Ruimtelijke Strategie Utrecht aangewezen als aandachtswijk. De nadruk in
Overvecht ligt op wijkverbetering in de brede zin van het woord. Binnen de wijkaanpak Samen voor
Overvecht werken we integraal vanuit vijf ambities en vanuit het motto plek-kans-coalitie. Fysieke
maatregelen, sociale interventies en de aanpak van veiligheid lopen samen op. Op het ruimtelijke vlak
ligt de nadruk op het werken aan een meer gemengde woningsamenstelling, het verbeteren van de
openbare ruimte, meer kleinschalige bedrijvigheid verspreid over de wijk en de (verkeers)veiligheid. Een
voorwaarde is dat er in andere wijken van de stad een groter aandeel sociale woningen wordt gebouwd.
Om richting te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling stellen we een Ruimtelijke Agenda Overvecht op,
waarin op buurtniveau inzicht komt in de opgave en de benodigde ingrepen. Werkplaats Overvecht rondt
hun visie voor de wijk af waarmee ze hun startproduct opleveren.
Overvecht krijgt met de Regio Deal vitale wijken een extra impuls waardoor de wijkaanpak Samen voor
Overvecht versneld en versterkt wordt. We hopen dat dit tevens een vliegwiel is voor nog meer
investeringen van marktpartijen. Op ruimtelijk vlak willen we de middelen onder meer investeren in de
verbetering van de buitenruimte. Daarin zoeken we de combinatie met renovaties van corporaties en/of
met werk-met-werk met andere ingrepen in de openbare ruimte.
In Overvecht is de opgave om het aandeel sociale woningen omlaag te brengen. Dit doen we door een
combinatie van omzetting van sociale woningen naar andere categorieën, projecten met sloopnieuwbouw waarbij een groter aandeel niet-sociale woningen wordt teruggebouwd en het toevoegen van
woningbouw op locaties waar dat een kwaliteitsverbetering voor de wijk geeft, denk bijvoorbeeld aan
locaties direct rondom het winkelcentrum. Dit is een langjarige ontwikkeling. Tegelijk voeren de
corporaties een groot aantal renovaties uit, wat ook sterk bijdraagt aan de woningkwaliteit in de wijk.
Samen met de corporaties sturen we op een betere menging van alle doelgroepen over de stad, in het
bijzonder de doelgroepen met een urgentieverklaring.
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Foto: NPD-strook Overvecht
Vanwege de leeftijd van de wijk is de openbare ruimte sterk verouderd en hard aan vernieuwing toe. Wij
willen dat combineren met het toevoegen van meer kwaliteit in de openbare ruimte en het verkeersveilig
maken van een deel van de wegen, waarbij de snelheid teruggebracht wordt naar 30 km/uur.
Voorbeelden zijn de realisatie van het Groene Lint door Overvecht en het verbeteren van de
verbindingen van de wijk naar het Noorderpark. De verbeteringen van de openbare ruimte combineren
wij zoveel mogelijk met de renovaties en andere projecten die gaan plaatsvinden. Ook zoeken we de
combinatie met Gasloos Overvecht Noord, het vervangen van de riolering en de aanpak van 30 km/uur.
Verspreid door Overvecht zijn meerdere projecten die de komende jaren uitgevoerd en afgerond gaan
worden. We werken aan een gezamenlijke visie voor Overvecht Centrum. Hier worden ook de woningen
op de NPD-strook opgeleverd. Verder is de sloop-nieuwbouw van de Ivoordreef in voorbereiding en
werkt Careyn Rosendael aan nieuwbouw van hun vastgoed. Een verkenning van de ruimtelijke en
maatschappelijke vraagstukken uit de omgeving van het plangebied moet inzicht geven of er daarvoor
kansen zijn in het plan van Careyn. Door vraagstukken in samenhang te bekijken is een integrale
afweging mogelijk over welk programma waar het beste tot zijn recht komt.
Ook de wijk Zuidwest is in de RSU2030 benoemd als aandachtswijk. Dit betekent dat de nadruk in
Zuidwest moet liggen op kwaliteitsverbetering. Er zijn verschillende ontwikkelingen binnen en rondom
Zuidwest die positief zijn voor de wijk. Zoals de Merwedekanaalzone, het Beurskwartier, de nieuwe
woonwijk Groenewoud en de verdere ontwikkeling van Leidsche Rijn. Daarnaast realiseren we ook
binnen de wijk een groot aantal ontwikkelingen die bijdragen aan de vernieuwing van de wijk, zoals het
Oudenrijn ziekenhuis, de Heycoplocatie in Dichterswijk, de ontwikkelingen aan de Lomanlaan,
herontwikkelingen aan de Reitdiepstraat en de Jutfaseweg . Tegelijk voeren de woningcorporaties de
komende jaren weer een groot aantal renovaties uit; ook dat is goed voor de woningvoorraad in de wijk.
In de Merwedekanaalzone worden de komende jaren de eerste woningen gebouwd. Een bijzondere
opgave wordt het realiseren van een goede aansluiting van de bestaande wijk op deze grote
ontwikkeling, zodat er één ongedeelde wijk ontstaat. Dit betekent onder andere dat wordt ingezet op
doorgaande fietsroutes door de wijk, goede groenstructuren en het opwaarderen van Park Transwijk.
Ook is aandacht nodig voor het moderniseren van het autobezit en –gebruik in de wijk, zoals deelauto’s,
MPR 2020 | Mei 2020

50/88

het aansluiten op de mobiliteitsoplossingen van Merwedekanaalzone en zo nodig het uitbreiden van de
P&R capaciteit aan de randen van de stad.
Om de volgende fase van de ontwikkeling van Kanaleneiland en Transwijk richting te geven zijn we
gestart met de woningcorporaties met het opstellen van de Omgevingsvisie Kanaleneiland & Transwijk.
Dat wordt de basis voor de verdere ontwikkeling van de wijk, met meer aandacht voor langzaamverkeer
routes, het klimaatadaptief maken van (delen van) de wijk. Met name in Kanaleneiland is de openbare
ruimte hard toe aan vernieuwing; wij werken er aan om deze vernieuwing in combinatie met de
vastgoedprojecten te realiseren. Voor Rivierenwijk en Dichterswijk streven we naar vergroening, onder
andere middels het Rondje Stadseiland en Ringpark Dichterswijk. De wijk Zuidwest krijgt hiermee een
sterke stimulans voor gezond stedelijk leven.
Voor de langere termijn ligt de focus onder andere op de A12 Ontwikkelingszone, waarvan onder andere
de Woonboulevard en Westraven deel uit maken.
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6 Actualisatie financieel beeld:
meerjarenprogramma bereikbaarheid,
financiën investeringsimpuls RSU,
grondexploitaties en Merwedekanaalzone
In dit hoofdstuk wordt een actueel financieel beeld gegeven van het
meerjarenprogramma bereikbaarheid, de financiën investeringsimpuls RSU , de
gemeentelijke grondexploitaties (binnenstedelijk, Stationsgebied en Leidsche Rijn) en
de gebiedsopgave Merwedekanaalzone. Op basis van het actuele financiële beeld
wordt onder ander inzichtelijk welke financiële ruimte er is voor (her)programmering
van middelen.
6.1

Actualisatie meerjarenprogramma bereikbaarheid (MPB)

Het meerjarenprogramma bereikbaarheid is een financieel systeem, waarbij de werkwijze wordt
gehanteerd dat de over- en onderbestedingen op projecten binnen het programma worden opgevangen.
Jaarlijks wordt een bedrag vanuit gemeentelijke middelen toegevoegd aan het meerjarenprogramma
bereikbaarheid. Daarnaast wordt een deel van de investeringen gedekt vanuit gelden van derden (met
name subsidies). Met dit beschikbare budget kunnen projecten meerjarig worden geprogrammeerd.
Binnen het meerjarenprogramma bereikbaarheid is een reserve ingesteld waardoor de fasering van de
uitgaven niet gelijk hoeven te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. De verschillen
worden verrekend met de reserve en deze reserve mag niet onder nul uitkomen.
De financiële voordelen uit afgesloten projecten wordt ingezet voor knelpunten en nieuwe investeringen,
tegenvallers worden opgevangen binnen het programma.
Jaarlijks wordt bij de actualisatie van het meerjarenprogramma bereikbaarheid de uitvoeringsplanning
van projecten over de jaren bepaald en eventueel bijgesteld (kasritme). Nieuw vanaf 2020 is dat we
daarbij rekening houden met een jaarlijks lagere besteding van 10% (zie d. inpassing kasritme). Naast
de voordelen op afgesloten projecten bepaalt de geactualiseerde uitvoeringsplanning de ruimte in de
reserve.
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Financiële context
Voor de realisatie van de ambities van het mobiliteitsplan SRSRSB en de RSU zetten we de komende
paar jaar belangrijke stappen met de reeds geprogrammeerde en geplande projecten, zoals onder
andere de herinrichting van straten met meer aandacht voor voetgangers en fietsers. Daarnaast zetten
we in op mobiliteit-/verkeersmanagement en verkeersveiligheid.
Daarbij kijken we, ook in samenwerking met andere partners, naar mogelijkheden om de opgave te
kunnen financieren. Komende jaren zijn er kansen te benutten om via de programmering van de
gemeentelijke middelen ook cofinanciering vanuit Provinciale mobiliteitsprogramma’s te ontvangen, met
name voor verkeersveiligheid- en fietsprojecten. Gezien de omvang van de mobiliteitsopgave is het
belangrijk voldoende investeringsbudget beschikbaar te hebben om de kans op cofinanciering te
benutten. Stijgende prijzen en de druk op de markt maken daarbij dat we met hetzelfde budget steeds
minder kunnen doen.
Op lange termijn verwachten we op basis van de inzichten vanuit UNed, een financiële opgave tot 2040
van enkele miljarden, afhankelijk van de gekozen oplossingen met rijk en regio. In het BO-MIRT (najaar
2019) is besloten om te starten met een MIRT verkenning waarbij een kansrijk maatregelpakket van 500
miljoen euro voor OV en wonen in de regio Utrecht wordt ontwikkeld. Om voldoende zicht op bekostiging
van dit pakket te hebben, reserveren Rijk en regio samen 380 miljoen euro. Wij sparen voor de
cofinanciering van deze systeemsprong.
Voor een financieel overzicht van alle projecten die binnen het programma bereikbaarheid worden
uitgevoerd verwijzen wij naar de vertrouwelijke bijlage ‘Financieel overzicht meerjarenprogramma
bereikbaarheid’. Het huidige financiële beeld laat zien dat het programma bereikbaarheid tot 2030
volledig is geprogrammeerd met projecten of bestemd is voor specifieke doeleinden, zoals bijvoorbeeld
de systeemsprong OV (inclusief projecten UNed), schaalsprong fiets, aanpak 30km/u en
verkeersveiligheid.
Budget beschikbaar voor herprogrammering 2020
Voor 2020 is in totaal 2,765 miljoen euro beschikbaar voor herprogrammering. Dit bedrag is beschikbaar
gekomen door:
▪ Jaarrekeningresultaat; In 2019 is een resultaat behaald op de gemeentelijke middelen van 1,614
miljoen euro op afgesloten projecten. Dit resultaat betreft met name het afsluiten van het project
Fietsparkeren OVT (pilot).
▪ Subsidies/bijdragen derden; Door afsluiten van drie langer lopende subsidietrajecten en alsnog
verkregen bijdragen van de Provincie Utrecht, kunnen gemeentelijke middelen vrijvallen en is
0,715 miljoen euro beschikbaar voor herprogrammering.
▪ Verrekening Grex/programma Stedelijke Ontwikkeling: Stringente toepassing van het BBV staat
interne verrekeningen tussen een grondexploitatie en programma’s niet meer toe. Voor het
programma Mobiliteit betekent dit dat het in de meerjarige grondexploitatie geraamde budget
voor opheffen parkeerplaatsen Masterplan Stationsgebied (2,9 miljoen euro) opgenomen moet
worden in het programma Mobiliteit en dat de tot nu toe in het programma Mobiliteit geraamde
bijdrage verrekening UHL aan de grondexploitatie (3,36 miljoen euro) wordt opgenomen in de
grondexploitatie van het Stationsgebied. Per saldo leidt dit tot een vrijval van 0,436 miljoen euro.
Jaarlijks wordt de loon- en prijscompensatie van het gemeentefonds (accres) toegevoegd aan de
programma’s op basis van de begrote kostensoorten. Vanaf 2020 wordt de loon- en prijs compensatie
binnen de afdeling Ruimte ook toegekend aan het investeringsbudget door een gewijzigde
verdeelsystematiek. De prijscompensatie voor het investeringsbudget bereikbaarheid bedraagt 0,444
miljoen euro en werkt structureel door.
Het uitgangspunt is dat de budgetten voor de investeringen taakstellend zijn. Voor lang lopende
projecten kan gelden dat de sterk gestegen prijzen niet kunnen worden opgevangen binnen het
oorspronkelijke budget. Deze prijsstijgingen moeten dan worden gecompenseerd. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de Westelijke Stadsboulevard en de Noordelijke Randweg Utrecht. Bij een volgende fase van het
project (van IPvE naar FO fase, of van FO naar VO) zal worden beoordeeld of ophoging van het budget
in verband met prijsstijging noodzakelijk is.
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6.1.1

Herprogrammering en actualisatie meerjarenprogramma bereikbaarheid

Zoals toegelicht wordt jaarlijks bij de actualisatie de beschikbare financiële ruimte ingezet voor nieuwe of
lopende projecten (herprogrammering) en wordt de uitvoeringsplanning van lopende en nieuwe
projecten over de jaren bepaald en eventueel bijgesteld (kasritme). In verband met de huidige situatie
rondom de coronacrisis verwerken we in 2020 bij de actualisatie van het meerjarenprogramma
bereikbaarheid alleen de knelpunten op lopende projecten, de benodigde structurele dekking voor
personeelslasten en voegen we budgetten van derden toe (budgettair neutrale aanpassingen).
Bij de actualisatie zijn de volgende aanpassingen verwerkt:
a. Herprogrammering knelpunten korte termijn
b. Herprogrammering overige knelpunten
c. Structurele budgetten voor reguliere werkzaamheden
d. Inpassing kasritme / jaarlijkse uitvoeringsplanning
e. Budgettair neutrale aanpassingen
Deze mutaties worden hieronder toegelicht.
a. Herprogrammering knelpunten korte termijn en lopende projecten
Herprogrammering vanuit jaarrekeningresultaat
Vanuit de incidenteel beschikbare middelen lossen we voor 0,925 miljoen aan knelpunten op voor de
korte termijn:

Voortzetten Goederen Vervoer
Het actieplan Goederen Vervoer loopt dit jaar af en het budget is daarmee ook uitgegeven. Dit jaar zullen
we de koers op de aanpak van het goederen vervoer voortzetten. Dit bestaat voor het grootste deel uit
reguliere werkzaamheden, maar ook het uitwerken van een gerichte aanpak die minimaal noodzakelijk is
voor de komende jaren. We stellen daarom voor om voor 2020 300.000 euro te programmeren en het
budget hiervoor vrij te vragen bij de eerste bestuursrapportage 2020. Het budget voor de 1e helft 2021
zal wordt meegenomen bij de programmabegroting. De noodzakelijke middelen voor de aanpak vanaf
medio 2021, wordt betrokken bij de herprogrammering van het MPB in 2021.
Certificering taxi’s en verplaatsen touringcars
Binnen de beschikbare middelen voor mobiliteit-/verkeersmanagement is geen ruimte om de inzet ten
behoeve van de certificering van taxi’s en verplaatsen touringcars in 2020 te dekken. We stellen daarom
voor om hier 200.000 euro voor te programmeren en het budget hiervoor vrij te vragen bij de 1e
bestuursrapportage 2020.
Tekort uitvoering Oosterspoorbaan fase 2
Vanaf januari 2020 is fase 2 van het project Oosterspoorbaan in uitvoering. Dit betreft de aansluiting van
het park Oosterspoorbaan op de Maliesingel. Tijdens de uitvoering kwamen onduidelijkheden in het
bestek naar boven die door de ontoegankelijkheid van het terrein vooraf onvoldoende konden worden
geschouwd. Er bleken onder andere noodzakelijke aanpassingen aan het ontwerp van de fundering van
de brug nodig te zijn. De sanering van vervuilde grond en opruimwerkzaamheden zijn groter dan
voorzien, er is een verplaatsing van een hekwerk nodig en er zijn extra aanpassingen aan de
beschoeiing Minstroom nodig. Hierdoor is de planning met ruim 2 maanden uitgelopen. Het gevolg is ook
dat de kosten van engineering en uitvoering hoger uitvallen dan geraamd, waardoor we een tekort
verwachten van 125.000 euro. Dit aanvullende budget vragen we vrij bij de 1e bestuursrapportage 2020.
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Inzet middelen vanuit de schaalsprong fiets
Naast de inzet vanuit het resultaat 2019 zetten we 40.000 euro in voor een fietspad bij P&R
Papendorp.We dekken deze kosten vanuit het krediet voor doorgaande fietsroute (vrijgegeven bij de 1e
Berap 2019). Dit project valt binnen de investeringsmiddelen voor de schaalsprong fiets.
Daarnaast is vanuit dit budget in het MPB 2019 een bijdrage van 0,8 miljoen euro geherprogrammeerd
vanuit de middelen schaalsprong fiets voor de Maliebaan. Deze middelen voegen we toe aan het project
Herenroute. Dit budget vragen we vrij bij de 1e bestuursrapportage 2020.
Voorfinanciering Mythylbrug
De Mytylbrug zal worden betaald door Rijkswaterstaat nadat het tracé-besluit over de verbreding van
A27 is genomen. We willen daar als gemeente niet op wachten. Met de aanleg van de Mytylbrug en de
aansluitende route zorgen we ervoor dat de drukke kruising van Platolaan/Weg naar Rhijnauwen met de
Weg tot de Wetenschap veiliger is over te steken waarmee o.a. de sportvelden goed bereikbaar blijven.
De kosten van deze voorbereiding kunnen voor een bedrag van 0,1 miljoen euro voorlopig worden
gedekt uit het vrijgegeven budget voor de gemeentelijke inzet Ring Utrecht. Het betreft een
voorfinanciering van de voorbereidingskosten
b. Herprogrammering overige knelpunten
Westelijke Stadsboulevard (6,420 miljoen euro)
Recent is de kostenraming van de Westelijke Stadsboulevard (WSB) geactualiseerd. Met de brief van 16
mei 2019 is de raad geïnformeerd dat de raming van het concept-VO hoger uitviel dan het beschikbare
budget van 30 miljoen euro. Op deze voorlopige raming is een second opinion uitgevoerd. De hogere
raming wordt veroorzaakt door:
▪ Hogere bouwkosten doordat er meer materialen moeten worden vervangen dan eerder gedacht
bv verkeersregelinstallaties en openbare verlichting
▪ Hogere plankosten doordat tijdens de uitwerking van het ontwerp extra werkzaamheden zijn
verricht door het nieuwe verkeersmodel VRU3.4
▪ Verhoging van het risicopercentage in verband met de risicoanalyse
▪ Een reservering voor prijsstijgingen tot aan oplevering
Op het IPvE/FO zijn een aantal versoberingen doorgevoerd. Aan de andere kant moet bij een aantal
woningen geluidsmaatregelen worden genomen. Na versobering maar inclusief geluidsmaatregelen
woningen komt de totale kostenraming uit op 36,42 miljoen euro. Hierbij wordt uitgegaan van de
herontwikkeling van de woningen aan het TAK Plantsoen. De WSB is een project waarover wordt
afgeschreven. We stellen voor de hogere investeringslasten te dekken door deze mee te nemen in de
investering waarover we afschrijven (5,2 miljoen euro). Dit betekent hogere rente- en afschrijvingskosten
(5,2 miljoen) voor de jaren 2024 t/m 2038. Een deel van de investeringen is niet activeringswaardig en
deze kosten (1,42miljoen euro) zijn ingepast in 2024. Het knelpunt voor dit lopende project wordt
ingepast in het MPR 2020, zodat het krediet dit jaar kan worden vrijgevraagd.
Daarnaast is in de Voorjaarsnota 2016 bij de ontwikkeling van de schuldpositie van de gemeente Utrecht
rekening gehouden met een investering van 30 miljoen euro in de Westelijke Stadsboulevard (WSB). Dit
project wordt geactiveerd en de jaarlijkse rente- en afschrijvingslast is opgenomen in de begroting.
Bij de 1e bestuursrapportage 2018 is een krediet van 1,4 miljoen euro vrij gevraagd in verband met de
bijdrage aan de flexibele middenstrook Vleutensbaan. Deze bijdrage is geleverd vanuit het project WSB
in de verwachting dat dit bedrag later verrekend zou worden met Leidsche Rijn. Nu blijkt dat de
verrekening met Leidsche Rijn niet kan plaats vinden stellen we voor om dit op te lossen door het bedrag
van 1,4 miljoen dat al gedekt is vanuit de reserve Bereikbaarheid buiten de projectadministratie van de
WSB te brengen. Hierdoor is het gehele bedrag van 30 miljoen euro beschikbaar voor de investering in
de WSB, conform de oorspronkelijke begroting.
Aanvullen spaarpot “sparen voor Systeemspong” (1 miljoen euro) en spaarpot “As Votulast” (0,2 miljoen
euro)
In het raadsvoorstel “Voorrangsplein ’t Goylaan” is in totaal een bedrag van 1,2 miljoen euro uit
bovenstaande spaarpotten ingezet voor de aanpassingen aan ’t voorrangsplein. Daarbij is opgenomen
dat deze spaarpotten bij het MPR 2020 weer zullen worden aangevuld vanuit het budget ‘overige
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verbindingswegen’. Dit budget is bedoeld voor de herinrichting van stedelijke verbindingswegen, waar
het kan als stadsboulevard. Hiermee wordt het nog niet geprogrammeerde deel van het budget ‘overige
verbindingswegen’ verlaagd van 16,8 miljoen euro naar 15,6 miljoen euro. Voor beide spaarpotten geldt
overigens dat de huidige gespaarde budgetten nog onvoldoende zijn voor de totale toekomstige
investeringen. Het voornemen is om dit de komende jaren verder aan te vullen.
Herinrichting Kanaalstraat – Damstraat (1,5 miljoen euro)
De totale projectkosten voor vervanging riool en herinrichting openbare ruimte zijn geraamd op 11,5
miljoen euro waarbij we werk met werk maken.
Het vervangen van het riool wordt gedekt uit het beheer- en onderhoudsprogramma Riolering voor een
bedrag van 3,5 miljoen euro.
De geraamde kosten voor de herinrichting bedragen op basis van het voorliggende IPvE/FO 8,0 miljoen
euro. Het oorspronkelijke, beschikbare budget is 6,0 miljoen euro. Bij de voorjaarsnota 2018 zijn de
kapitaallasten toegekend voor de herinrichtingen van de Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat van 1,1
miljoen euro per jaar. Binnen deze kapitaallasten is nog investeringsruimte beschikbaar van 1,5 miljoen
euro. Deze wordt ingezet voor de herinrichting Kanaalstraat – Damstraat, voor de herinrichting
Amsterdamsestraatweg blijft het oorspronkelijke investeringsbudget van 8 miljoen beschikbaar. Verder
zijn er bijdragen uit andere programma’s van 0,4 miljoen euro beschikbaar. Hiermee is er een
investeringsbudget beschikbaar voor de herinrichting van de Kanaalstraat – Damstraat van 7,9 miljoen
euro. Het resterende tekort (0,1 miljoen euro) wordt als bezuinigingsopgave betrokken bij het opstellen
van het Voorlopig Ontwerp.
c. Structurele budgetten voor reguliere werkzaamheden
De dekking van de kosten die voorheen incidenteel vanuit projectenbudgetten geregeld was, vormen we
om naar structurele budgetten. Utrecht kiest voor het faciliteren van de groei van de stad door
binnenstedelijk te verdichten. Dit is een complexe opgave waarbij de mobiliteitsmaatregelen
randvoorwaardelijk zijn. We zien echter dat de bijbehorende structurele budgetten voor
programmamanagement, de strategische beleidsadvisering (o.a. in gebieden), wijkadvisering, monitoring
etc. nog onvoldoende is meegegroeid. Dit willen we recht trekken. We stellen daarom voor om 1.489.000
euro vanaf 2021 structureel (en 977.000 euro voor 2020) hiervoor te programmeren en deze middelen
toe te voegen aan het budget voor structurele en wettelijke taken. Een bedrag van 400.000 euro, dat
betrekking heeft op het programma fiets en voorheen gedekt werd vanuit incidentele middelen op fiets,
dekken we vanaf 2020 uit de structurele middelen voor schaalsprong fiets. Het resterende deel wordt in
mindering gebracht op het investeringsbudget mobiliteitsplan SRSRSB. Samen met de bestaande
structurele budgetten voor programmamanagement en wettelijke en reguliere taken bundelen we deze
budgetten op één plek.
d. Inpassing kasritme
De bijstelling van de uitvoeringsplanning over de jaren betreft zowel lopende projecten als projecten die
nog moeten starten. Voor de meeste projecten worden de uitgaven en inkomsten verantwoord in het jaar
waarin de kosten worden gemaakt en de baten worden ontvangen. Voor een aantal projecten heeft de
gemeenteraad besloten om deze te activeren en af te schrijven in 15 jaar (Westelijke Stadsboulevard,
busbaan Dichterswijk, Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat).
In de afgelopen jaren is jaarlijks minder uitgegeven dan voor dat betreffende jaar was begroot. De
belangrijkste verklaringen hiervoor zijn een ander kasritme bij de uitvoering van projecten dan van te
voren is ingeschat, en door het afsluiten van projecten met een positief resultaat. Beide zijn een gevolg
van de gehanteerde systematiek dat alleen uitgaven mogen worden gedaan op basis van vrijgegeven
kredieten die worden geprogrammeerd.
Bij de actualisatie van het kasritme is uitgegaan van een nieuwe systematiek ten opzichte van
voorgaande jaren. Gezien de ervaring dat jaarlijks minder wordt besteed dan van te voren is begroot,
hebben we deze verwachte lagere besteding bij de nieuwe uitvoeringsplanning al ingeboekt door het
kasritme jaarlijks met 10% te verlagen. De bedragen van de onderbesteding worden in het daarop
volgende jaar weer opgenomen in het kasritme. Het niet benutte budget voor een project wordt weer
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opnieuw opgenomen in de uitvoeringsplanning en onder de streep wordt het totale kasritme met 10%
verlaagd.
Het opnemen van deze 10% lagere besteding levert eenmalig financiële ruimte op, waardoor de stand
van de reserve hoger is.
De belangrijkste aanpassingen in het kasritme zijn:

Mobiliteitsmanagement- project Westelijke Stadsboulevard
In het MPB 2018 is een bedrag van 2 miljoen euro gereserveerd voor de realisatie van de Korte Termijn
Aanpak (KTA). Dit bedrag is bedoeld om met cofinanciering van Rijk en partners uit de regio, te
investeren in het projecten op het gebied van bereikbaarheid. Vanuit dit bedrag wordt nu 1 miljoen euro
naar voren gehaald en ingezet voor Dynamisch Verkeersmanagement ten behoeve van het project
Westelijke Stadsboulevard, dat valt onder deze KTA. Het budget hiervoor vragen we vrij bij de 1e
bestuursrapportage 2020.
Bijdrage Expeditiebrug Jaarbeurs
Vanuit het meerjarenprogramma bereikbaarheid is een bijdrage van 2,5 miljoen euro toegezegd voor de
Expeditiebrug bij de Jaarbeurs. Deze afspraak is gemaakt in het gezamenlijk Verder pakket (de
cofinanciering in het regionale bereikbaarheidspakket). De kosten voor de aankoop van woonboten en
de bijdrage aan de Jaarbeurs worden verwacht in de jaren 2020 t/m 2022, daarom vragen we het budget
vrij bij de 1e Bestuursrapportage 2020.
Luchtkwaliteit
De middelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit zijn incidenteel toegekend voor de jaren 2018 t/m
2020 en structureel vanaf 2023. Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Luchtkwaliteit is een andere
fasering gewenst, zodat ook in de jaren 2021 en 2022 middelen beschikbaar zijn. Dit betekent dat de
uitgaven voor de aanpak luchtkwaliteit voor de jaren 2023 en 2024 deels naar voren zijn geschoven naar
2021 en 2022.
Daarnaast is bij de behandeling van de programmabegroting 2020 een incidentele verlaging van het
budget doorgevoerd van 0,3 miljoen euro. Deze verlaging is verwerkt in het beschikbaar gestelde krediet
zodat deze weer aansluit op het budget.
Gemeentelijke bijdrage tbv maatregelenpakket Minder Hinder
De komende jaren wordt op diverse tracés gewerkt aan de verbetering van de doorstroming van het
snelwegennet rond Utrecht. Het gaat hierbij om de Rijkswaterstaatprojecten Ring Utrecht (A12/A27), A27
Houten-Hooijpolder, knooppunt Hoevelaken (A1/A28) en om de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).
Rijkswaterstaat, provincie en gemeente werken aan een gezamenlijk plan om de hinder voor alle
verkeersdeelnemers tijdens de deels gelijktijdige uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te
beperken. Gelijktijdig worden kansen voor gedragsverandering van de automobilist voor duurzaam
mobiliteitsgebruik benut. Partijen hebben in een gezamenlijke Minder Hinder-aanpak een pakket van
maatregelen opgesteld op het gebied van slim plannen, slim bouwen, communicatie en mobiliteits- en
verkeersmanagement. Vorig jaar is gemeentelijke bijdrage binnen het meerjarenprogramma
bereikbaarheid gereserveerd voor de jaren 2026 tot en met 2028. Het maatregelenpakket moet echter
vooruitlopend op de genoemde projecten worden gerealiseerd. In het kasritme zijn daarom de uitgaven
voor het maatregelenpakket naar voren geschoven naar 2023.
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Verkeersmaatregelen Harmelerwaard
Op basis van een overeenkomst uit 2008 met de gemeente Woerden levert de gemeente Utrecht een
bijdrage aan een brug die de bijdraagt aan het toegankelijk maken van het tuinbouwgebied in de
Harmelerwaard. Deze bijdrage is toegezegd omdat met de vorming van Leidsche Rijn tuinbouwbedrijven
(kassen) zijn verplaatst naar de Harmelerwaard. Op basis van het projectplan van juni 2019 verwachten
we dat de realisatie in 2022 gestart kan worden. Daarom hebben we onze bijdrage begroot in 2022.
Gemeentelijke bijdrage aan voorbereiding Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
Het budget voor de NRU is geactualiseerd met de indexatie van de provinciale- en rijksbijdrage. De
totale beschikbare dekking voor de NRU komt hiermee op €230,1 miljoen (zie de toelichting bij onderdeel
e). Uit de meest recente kostenraming van het Voorlopig Ontwerp is gebleken dat de geraamde kosten
boven de beschikbare dekking van €230,1 miljoen uitkomen, zoals ook gemeld in de 4e bestuurlijke
voortgangsrapportage over de NRU. Het college treedt in overleg met rijk en provincie over de
benodigde extra financiële middelen voor een beheerste uitvoering van het project. Voor het geval het
dekkingstekort niet wordt opgelost, wordt parallel hieraan een eerste verkenning uitgevoerd naar een
alternatieve oplossing, waarbij het uitgangspunt van drie ongelijkvloerse kruisingen wordt losgelaten. Wij
stellen voor om deze eerste verkenning te dekken uit het voorbereidingskrediet voor de NRU.
Voor de NRU is binnen het programma bereikbaarheid bij de herprogrammering 2020 geen extra geld
opgenomen. Eventuele extra bijdragen aan het project worden meegenomen in de actualisatie van het
MPB in 2021.
De inzet van gemeentelijke middelen voor de NRU is in de actuele begroting geprogrammeerd vanaf
2025. We stellen we voor om 4 miljoen euro van de gemeentelijke bijdrage naar voren te halen. Het
krediet hiervoor is al vrij gegeven (voorbereidingskrediet), maar de besteding h van de gemeentelijke
bijdrage binnen dit krediet zal eerder plaats vinden.
e. Budgettair neutrale aanpassingen
Onderstaande aanpassingen betreffen mutaties van projectenbudgetten waar bijdragen van derden
(subsidies) tegenover staan. Deze aanpassingen zijn daarom budgettair neutraal. Van onderstaande
projecten, met uitzondering van de NRU, zullen we bij de 1e bestuursrapportage 2020 de budgetten voor
de uitvoering vrij vragen.

Corresponderende post Tour de force
In 2018 en 2019 heeft de gemeente Utrecht kosten voorgeschoten voor de tour de force (nationale
agenda fiets) vanuit het project knelpunten op bestaande fietsroutes. Het bedrag van 42.000 euro dat
hiervoor vanuit het rijk via de meicirculaire 2019 beschikbaar is gesteld wordt daarom weer toe aan het
project knelpunten op bestaande fietsroutes (flexibel fonds fiets) toegevoegd.
Verkeersveiligheid Irenelaan
Bij het project Irenelaan maken we werk met werk. De ontvangen bedragen van stadsbedrijven en groen
voegen we toe aan het beschikbare budget voor verkeersveiligheid ten behoeve van de uitvoering van
het project Irenelaan.
Busbaan Dichterswijk incl. fietsonderdoorgang (Z90)
De provincie Utrecht heeft één subsidiebeschikking afgegeven voor de aanleg van de HOV Leidsche
Rijn waarvan de busbaan Transwijk en de busbaan Dichterswijk onderdelen zijn. De Busbaan
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Dichterswijk is de laatste te realiseren busbaan binnen deze subsidiebeschikking. Het overschot op de
busbaan Transwijk van 5,2 miljoen voegen wij geheel toe aan de busbaan Dichterswijk. Onderdeel van
de Busbaan Dichterswijk is het verzwaren en verbreden van de bestaande bewegende Nelson
Mandelabrug. Hiermee wordt de aanleg van een nieuwe brug met nieuwe landhoofden bespaard. Het
verbreden en verzwaren is echter een technisch complexe opgave waardoor deze budgettaire
overheveling van de busbaan Transwijk naar de busbaan Dichterswijk noodzakelijk is. Wij verwachten
alle HOV Leidsche Rijn projecten, inclusief de busbaan Dichterswijk, tijdig en binnen het financieel kader
van de subsidiebeschikking te realiseren.
Infra- aanpassingen o.b.v. het vervoersplan
Vervoerders U-OV en Syntus maken in opdracht van de provincie Utrecht minimaal elk jaar een
vervoerplan. Daaruit komen wijzigingen in de dienstregeling van trams en bussen in de stad. Soms
stellen vervoerders voor om busroutes te wijzigen, bushaltes te verplaatsen of om aanpassingen te doen
aan verkeerslichten. De gemeente Utrecht voert deze maatregelen op haar grondgebied uit. De provincie
Utrecht heeft als OV-autoriteit voor deze maatregelen een bedrag van 0,950 miljoen euro beschikbaar
gesteld aan de gemeente Utrecht.
Slimme laadpleinen en laadinfrastructuur
In 2019 is er vanuit het Rijk een decentralisatie-uitkering van € 248.000 en een subsidie van € 766.000
ontvangen voor het realiseren van een landelijke proeftuin Slimme Laadpleinen. Doel van deze proeftuin
is dat rijders van een elektrisch voertuig efficiënt en op een slimme manier kunnen laden, de
businesscase voor laadpleinen verbetert en de investeringen in netverzwaring beperkt worden. Dit is
ondergebracht in het budget ten behoeve van de Maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit (onderdeel
Elektrisch vervoer).
Bij de uitwerking van het Klimaatakkoord is er in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur een bedrag
beschikbaar gekomen voor de G4 steden in Nederland. Deze totale bijdrage is door gemeente Den Haag
ontvangen en gemeente Utrecht maakt hiermee aanspraak op een bedrag van € 880.682. Hiertegenover
moet de gemeente eenzelfde bedrag co-financieren in de periode 2020-2022. De middelen zijn bestemd
voor het gezamenlijk uitwerken van plannen en acties die bijdragen aan het behalen van 164.000
laadpunten in 2030.
Fietsbereikbaarheid USP - NS station, Thermicam
Vanuit de provincie Utrecht zijn middelen beschikbaar gekomen voor het aanbrengen van Thermicams
op vier locaties in de stad, met als doel de doorstroming van fietsers tussen het Utrecht Science Park en
NS stations Vaartsche Rijn, Lunetten en Overvecht te verbeteren. Thermicams tellen het aantal fietsers
op basis van temperatuur,
Proof of Concept (PoC)
In navolging van de oplevering van het PoC project plateau 4-5 is door de provincie Utrecht een
aanvullende opdracht gegeven voor het verder uitwerken en onderbouwen van de transitie van het
Dynamisch Verkeersmanagementsysteem.
Integrale aanpak Noordelijke Randweg Utrecht
De bijdragen van de provincie en het rijk aan de Noordelijke Randweg Utrecht zijn geïndexeerd met
respectievelijk een bedrag van 11,301 miljoen en 1,6 miljoen euro. Deze bedragen worden in de 1e
bestuursrapportage toegevoegd aan het beschikbare budget voor de NRU op categorie b. Samen met
het vrij gevraagde krediet van 45,1 miljoen euro (categorie a) is een bedrag van 230,1 miljoen
beschikbaar voor de NRU. De toelichting voor de NRU is verder opgenomen onder punt c (inpassing
kasritme)
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6.1.2

Financieel beeld programma bereikbaarheid t/m 2040

In onderstaande tabel is het beschikbare budget binnen het meerjarenprogramma bereikbaarheid
opgenomen voor de periode 2020-2040. Dit betreft het budget voor geprogrammeerde investeringen,
gelabelde programmabudgetten, de gemeentelijke bijdrage voor de systeemspong en het overige
investeringsbudget. De bedragen zijn de totaal beschikbare bedragen voor de investeringen, inclusief het
al bestede deel in afgelopen jaren.

In de vertrouwelijke bijlage “Financieel overzicht meerjarenprogramma bereikbaarheid “ is te zien welk
deel van de budgetten nog beschikbaar is.
Het geprogrammeerde investeringsbudget bestaat uit alle lopende investeringen, waarvoor de kredieten
(gedeeltelijk) zijn vrij gegeven. De gelabelde programmabudgetten zijn alle meerjarige budgetten
(opgeteld t/m 2040) die bij de voorjaarsnota 2018 ter beschikking zijn gesteld. Dit zijn de budgetten voor
systeemsprong fiets, aanpak 30 km/u, verkeersveiligheid, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement
en luchtkwaliteit. Daarnaast sparen we t/m 2040 voor de systeemsprong (144,5 miljoen euro). Wanneer
we nog geen concrete invulling van deze budgetten hebben, is het kasritme opgenomen in het jaar
waarin de budgetten beschikbaar gesteld zijn in de voorjaarsnota 2018. Voor de middelen luchtkwaliteit
is dit al aangepast omdat we voorstellen deze middelen naar voren te trekken (zie onder d. inpassing
kasritme) en ook voor de middelen de systeemsprong waarvan we op de korte termijn lenen (zie
kasschuif). Voor de korte termijn is het merendeel van deze programma’s ingevuld, voor de langere
termijn kunnen we nog een invulling geven. Besteding van deze gelden vindt plaats conform de
doelstellingen van de onderliggende programma’s.
Het overige investeringsbudget is de financiële ruimte waarmee maatregelen op de langere termijn
gedekt kunnen worden. Deze middelen zitten nog niet in het kasritme en daardoor loopt de reserve in het
huidige financiële beeld op tot 123 miljoen euro. Op basis van de actualisatie van het mobiliteitsplan
SRSRSB kan dit investeringsbudget verder geprogrammeerd worden. Bij de toelichting van de stand van
de reserve wordt de onderbouwing van dit bedrag verder toegelicht.
Niet voor alle geprogrammeerde en lopende projecten zijn de budgetten al vrijgegeven door de raad. De
budgetten zullen worden aangevraagd in de programmabegroting van het jaar waarin het project gaat
starten. Voor projecten waarvan de uitvoering start in 2020 vragen we de kredieten vrij bij de 1e
bestuursrapportage die tegelijkertijd met dit MPR wordt aangeboden. Bij grote projecten worden
gevraagde kredieten vaak opgeknipt naar de verschillende fases van het project.
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6.1.3

De stand van de reserve bereikbaarheid

In onderstaande tabel is de jaarplanning voor de komende 10 jaar opgenomen. De jaarlijkse toevoeging
betreft de budgetten die beschikbaar zijn vanuit de gemeentelijke begroting voor investeringen binnen
het programma bereikbaarheid. De jaarlijkse onttrekking betreft de netto verwachte uitgaven (dus alleen
de gemeentelijke budgetten) op basis van de uitvoeringsplanning van projecten voor komende jaren,
inclusief de herprogrammering 2020. Hierbij zijn alle mutaties (a t/m e) zoals in dit hoofdstuk toegelicht,
verwerkt. Dit leidt tot het volgende beeld van de verwachte jaarlijkse uitgaven bereikbaarheid en de
stand van de reserve. Tevens is hierin de kasschuif verwerkt, zoals we hieronder toelichten:

De beginstand per 1 januari 2020 van de reserve bereikbaarheid is 16,5 miljoen euro hoger dan de
prognose in het MPB 2019. Deze hogere stand is het gevolg van de verwerking van het resultaat 2019.
Naast het voordelige resultaat van 1,641 miljoen euro op de afgesloten projecten en voordelen op
interne bijdragen aan projecten, is er in 2019 minder uitgegeven aan projecten dan in het kasritme was
geraamd. (Voor verdere toelichting over de in 2019 afgesloten projecten verwijzen we naar de
jaarrekening 2019, onderdeel af te sluiten investeringen).
Kasschuif (tijdelijke aanvulling reserve)
In de grafiek wordt de ontwikkeling van de stand van de reserve weergegeven na verwerking van de
herprogrammering en de nieuwe uitvoeringsplanning.
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Uit de grafiek blijkt dat de stand van de reserve Bereikbaarheid niet onder 0 komt. In dit beeld is wel
rekening gehouden met de tijdelijke inzet vanuit de middelen systeemsprong, die we later weer extra
gaan sparen.
Tot en met 2024 gebruiken we een bedrag van 6 miljoen euro extra vanuit de middelen voor sparen voor
de systeemsprong. Samen met de eerder ingezette bedragen van 19,4 miljoen zetten we 25,4 miljoen
euro in voor de kasschuif vanuit de middelen systeemsprong. Dit komt er op neer dat we de spaarpot
vanaf 2025 beginnen op te bouwen.
De aanvullende bijdrage vanuit de algemene dekkingsreserve van 10,5 miljoen, zoals opgenomen in de
het MPB 2019 en verwerkt in de programmabegroting vanaf 2019 kan hiermee vervallen.
De stand van de reserve tot 2040 loopt op tot een bedrag van 124,5 miljoen euro (zie grafiek). Dit komt
doordat in de toekomst beschikbare middelen nog niet zijn geprogrammeerd. Dit zijn de projecten/
middelen uit onderstaande tabel

Let op: de middelen uit het coalitieakkoord 2018 en de middelen voor het sparen voor de systeemsprong
zijn wel als veronderstelde uitgaven meegenomen.
Overige verbindingswegen
Dit betreft investeringen in herinrichting van stedelijke verbindingswegen, waar het kan als
stadsboulevard: veilig en goed oversteken en meer groen. Het bedrag is ten opzichte van 2020 verlaagd
met 1,2 miljoen verlaagd in verband met de herprogrammering van het voorrangsplein ’t Goylaan (zie
ook herprogrammering incidentele middelen – aanvullen spaarpot systeemsprong en aanvullen spaarpot
As Votulast)
Fietsparkeren BC OVT na pilot
De kosten voor exploitatie van de stationspleinstallingen worden gedeeld met ProRail en NS. Vanaf 2021
vervalt de bijdrage van ProRail aan de exploitatie. De gemeente krijgt daardoor mogelijk te maken met
een verhoging van het aandeel in de kosten tussen 2021 en 2025. Hiervoor is deze reservering van 2,5
miljoen euro opgenomen waarmee een deel van de periode kan worden overbrugd.
Investeringen mobiliteitsplan SRSRSB t/m 2040
Dit bedrag is beschikbaar voor investeringen op middellange en lange termijn in het kader van het
mobiliteitsplan SRSRSB en is beschikbaar voor invulling door toekomstige colleges. Het bedrag is
verlaagd met 25,2 miljoen ten opzichte van 2020. Deze verlaging komt onder andere door de
herprogrammering van de knelpunten op de langere termijn, zoals het tekort op de Westelijke
stadsboulevard inclusief rente kosten en de structurele uitname van structureel budget voor reguliere
werkzaamheden. Daarnaast is het bedrag met 6,5 miljoen euro verlaagd doordat we gemeentelijke inzet
voor sparen voor de systeemsprong in het kasritme hebben opgenomen (zie Inpassing kasritme).
Daar staat tegenover dat er extra middelen zijn voor loon- en prijscompensatie die toegevoegd zijn aan
de beschikbare middelen voor investeringen mobiliteitsplan SRSRSB.
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Investeringen op middellange termijn:
In 2019 zijn samen met Rijk, provincie en andere gemeenten stappen gezet in het realiseren van het
mobiliteitssysteem van de toekomst (wiel met spaken). Op basis van de afspraken in UNed-verband
moet de gemeente ook financieel bijdrage.
Korte termijn aanpak (KTA): In het BO MIRT(november 2019) is de gezamenlijke ambitie voor de periode
2019 – 2024 bepaald. Er is afgesproken om impuls te geven aan korte termijn oplossingen voor
bereikbaarheids-, leefbaarheids- en duurzaamheidsopgaven in de regio Utrecht. Hiervoor dragen Rijk en
regio in totaal 20 miljoen euro bij, waarvan het rijk 10 miljoen. De verdeling in de regio is nog niet
bepaald. Binnen het programma bereikbaarheid zijn hiervoor middelen gereserveerd (cofinanciering
korte termijn aanpak, €1mln).
No-regretmaatregelen (UNed): Met de vaststelling van het no-regretmaatregelen, in het BO MIRT in
voorjaar 2019, voor de periode tot 2025 is door Rijk, Provincie en Gemeente financiële dekking
toegezegd (totaal 45 miljoen euro). De gemeentelijke bijdrage van 15mln euro is hiervoor, met al
geprogrammeerde projecten en gereserveerde bedragen, deels geregeld. Het resterende bedrag moet
komende jaren nog geprogrammeerd worden. Dit doen we op basis van de nog vast te stellen
projectvoorstellen.
Aanvullend sparen Systeemsprong: Tijdens het BO MIRT (november 2019) is besloten om te starten met
een MIRT verkenning waarbij een kansrijk maatregelpakket van 500 miljoen euro voor OV en wonen in
de regio Utrecht wordt ontwikkeld voor der periode tot 2030. Om voldoende zicht op financiering van de
realisatie te hebben reserveren Rijk en regio samen 380 miljoen euro. De gemeentelijke opgave is 112,5
miljoen euro, op basis van de het maatregelenpakket van 500 miljoen euro. Hiervoor wordt gespaard in
de spaarpot systeemsprong mobiliteit (totaal 144,5 miljoen euro).
Voor de periode na 2030 worden de maatregel nog onderzocht. Het gaat in ieder geval om een forse
investeringsopgave die een gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid van Rijk, Provincie en
gemeente vraagt. Hiervoor moet de gemeente aanvullend op de huidige gereserveerde middelen gaan
sparen.
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6.2

Actualisatie Parkeerexploitatie

In dit MPR wordt alleen de bijstelling van de begroting over de jaarschijf 2020 verwerkt. Het verwachte
effect van de Corona-crisis (lagere parkeerbaten) is niet verwerkt in deze aanpassing. Over de afwijking
van de gerealiseerde baten ten opzichte van de begrote baten wordt gerapporteerd in de
bestuursrapportage. Hiermee zijn de gevolgen van de Corona crisis ook goed inzichtelijk.
Bijstelling
De mutaties in de begroting 2020 leiden tot een verschuiving van hogere baten en lasten bij
autoparkeren en hogere lasten bij fietsparkeren. Per saldo leidt dit tot onderstaande mutaties ten
opzichte van de huidige begroting 2020.

Mutaties autoparkeren
Ten aanzien van de begroting autoparkeren zijn de volgende mutaties verwerkt:

Toelichting
▪ P+R Papendorp wordt verplaatst en uitgebreid. De extra inkomsten in de exploitatieperiode
worden geschat op zo’n 0,4 miljoen euro per jaar. Hier tegenover staan de opruimkosten van
het oude terrein.
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▪
▪
▪

De uitbreiding van betaald parkeren levert extra baten op. Aangezien dit woonwijken betreft
levert het per saldo geen extra opbrengsten op omdat de kosten van het verlenen van
vergunningen en handhaven nagenoeg even hoog zijn.
Door latere oplevering van de Garage P&R Berlijnplein zijn er zowel lagere baten als lasten.
Het contract voor tijdelijke parkeerplaatsen bij N-H hotel is vervallen na de herinrichting van het
Jaarbeursplein (lagere baten).

Mutaties autoparkeren
Ten aanzien van de begroting fietsparkeren zijn de volgende mutaties verwerkt:

Toelichting
▪ Bij de Fietsenstalling Stationsplein zijn de lasten hoger door een uitbreiding van de
openingstijden.
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6.3

Actualisatie financiën investeringsimpuls RSU

Om richting te geven aan onze ruimtelijke koers, hebben we in het verlengde van de Ruimtelijke
Strategie Utrecht (RSU) een investeringsstrategie voor gezonde verstedelijking opgesteld. De
investeringsstrategie legt een verbinding tussen de ruimtelijke ambities van de stad met betrekking tot
gezonde verstedelijking en de investeringsopgave die daarmee samenhangt. Met de
investeringsstrategie bieden we andere partijen een koersvaste strategie waarbij we als betrouwbare
partner mee investeren in de ruimtelijke opgaven voor de stad Utrecht – passend bij onze rol en
financiële armslag. De investeringsimpuls RSU omvat meerdere geldstromen:
▪ Een bijdrage uit de algemene middelen door de groei van de stad. Deze bijdrage was in
voorgaande jaren onderdeel van de integrale afweging bij de voorjaarsnota; Dit jaar schuift de
integrale afweging door naar het najaar en is deze gekoppeld aan de Programmabegroting
2021.
▪ De door woningcorporaties afgedragen meerwaarde bij verkoop en integrale herontwikkeling.
▪ De netto opbrengsten uit het gebruik van de conversieregeling erfpachten 2017. Deze middelen
worden ingezet voor de uitvoering van motie 2017/191 betaalbaar wonen.
Ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU tot 1 januari 2020

Toelichting verloop reserve Investeringsimpuls RSU
▪ Resultaatbestemming 2018; bestemmingswijziging STUW
Van de meerwaarde die de woningcorporaties in 2018 hebben afgedragen is 2/3e deel (4,823 miljoen
euro) via de bestedings- en dekkingsvoorstellen in de reserve RSU gestort.
▪ Voorziening meerwaardeafdracht woningcorporaties
In 2019 hebben we een voorziening ingesteld voor de 2/3e meerwaardeafdracht van de
woningcorporaties. Conform de BBV-richtlijnen is hier sprake van beklemde middelen. De afdrachten
over de jaren 2016, 2017 en 2018 (totaal 11,918 miljoen euro) hebben we overgeheveld van de reserve
RSU naar de voorziening.
▪ Groeikader jaarsnede 2019
Dit betreft de jaarsnede 2019 van bedragen die tot en met de Voorjaarsnota 2018 beschikbaar zijn
gesteld voor de investeringsagenda: 4,825 miljoen euro.
▪ Omgevingsvisie Binnenstad
In het Coalitieakkoord Ruimte voor Iedereen is voor 2018 en 2019 jaarlijks 0,2 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor het maken van een Omgevingsvisie Binnenstad.
▪ Voorjaarsnota 2019: Betaalbaar wonen
Conform motie 2017/191 is 13,083 miljoen euro beschikbaar gesteld voor meer betaalbare woningen in
projecten, waarvan 8,083 miljoen euro in 2019. Met deze middelen worden meer betaalbare woningen
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toegevoegd aan de Utrechtse woningvoorraad. Een substantieel gedeelte van deze woningen valt onder
het segment sociale huur.
▪ Voorjaarsnota 2019: Investeringsagenda
In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om 6,7 miljoen euro te bestemmen voor de investeringsagenda
groei. Hiervan wordt 3,7 miljoen euro gestort in de reserve investeringsimpuls RSU.
▪ Onttrekking 2019
De BBV-regelgeving schrijft voor dat de werkelijke onttrekking aan de reserve RSU gelijk moet zijn aan
de begrote onttrekking. De onttrekking is gebaseerd op de begrote kosten en opbrengsten voor de
investeringsstrategie. In 2019 is een onttrekking begroot van 10,518 miljoen euro.
▪ Resultaatbestemming 2019: Onderbesteding
In 2019 was het saldo van de werkelijke kosten en opbrengsten 7,591 miljoen euro. Dat is 2,926 miljoen
euro lager dan begroot. Deze onderbesteding maakt deel uit van het boekhoudkundig rekeningresultaat
en wordt via de bestedings- en dekkingsvoorstellen (onderdeel techniek) toegevoegd aan de reserve
RSU.
▪ Resultaatbestemming 2019: Planontwikkeling Nieuwe Centrum en placemaking
In verband met BBV-regelgeving wordt een deel van de kosten en budgetten planvoorbereiding Nieuwe
Centrum en placemaking overgeheveld vanuit de grondexploitatie Stationsgebied (en bijbehorende
dekking vanuit de Voorziening Negatieve Grondexploitatie Stationsgebied) naar de reserve
Investeringsimpuls RSU. Een nadere uitsplitsing van de overheveling van 2,775 miljoen euro is
opgenomen in de programmeringsbijlage Investeringsimpuls RSU.
▪ Groeikader jaarsnede 2020
Dit betreft de jaarsnede 2020 van bedragen die tot en met de Voorjaarsnota 2019 beschikbaar zijn
gesteld voor de investeringsagenda: 2,325 miljoen euro.
▪ Voorjaarsnota 2019: Betaalbaar wonen
Conform motie 2017/191 is 13,083 miljoen euro beschikbaar gesteld voor meer betaalbare woningen in
projecten, waarvan 5 miljoen euro in 2020. Met deze middelen worden meer betaalbare woningen
toegevoegd aan de Utrechtse woningvoorraad. Een substantieel gedeelte van deze woningen valt onder
het segment sociale huur.
Herprogrammering
Bij de afsluiting van het jaar 2019 komt 0,65 miljoen vrij voor herprogrammering, doordat een aantal
projecten met een voordeel is afgerond of is heroverwogen.
De vrijvallende middelen door afronding van projecten (0,258 miljoen euro) worden in de
knelpuntenvoorziening gestort. De middelen in de knelpuntenvoorziening kunnen onder andere worden
ingezet voor verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en het opvangen van incidentele
tekorten bij projecten.
De geprognosticeerde kosten voor het afronden van de Omgevingsvisie Binnenstad zijn hoger dan het
begrote budget (van 0,4 miljoen euro). Dit komt met name door de inhoudelijke complexiteit van de visie,
met een veelheid aan onderwerpen en belangen die in de binnenstad samenkomen, de inzet van
inhoudelijke experts op al die onderwerpen en de intensieve participatie met de stad die dit vereist. Wij
stellen voor om dit budget op te hogen met 0,2 miljoen euro en het budget investeringsimpuls
kernwinkelgebied Binnenstad met hetzelfde bedrag te verlagen.
Vanuit de projecten Transformatie Rotsoord en Kwaliteitsimpuls Eykmanlaan komt 0,192 miljoen euro
beschikbaar voor herprogrammering. Wij stellen voor deze middelen in te zetten voor de 1e fase van de
uitvoering herinrichting openbare ruimte Rotsoord.
Middelen betaalbaar wonen
De lijst met voorstellen voor de besteding van de middelen voor betaalbaar wonen is geactualiseerd en
is een bijlage bij het MPR 2020. In januari 2020 is besloten om voor het project Zuilense Vecht een
reservering te maken van 1,7 miljoen euro. De definitieve toekenning van dit bedrag vindt plaats bij de
opening van de grondexploitatie.
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Voorziening meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties

Toelichting voorziening meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties:
▪ De 2/3e meerwaarde afdrachten van de woningcorporaties over de jaren 2016, 2017 en 2018
(totaal 11,918 miljoen euro) hebben we overgeheveld van de reserve RSU naar de voorziening.
▪ Van de meerwaarde die de woningcorporaties in 2019 hebben afgedragen is 2/3e deel (4,303
miljoen euro) gedoteerd aan de voorziening.
Bestedingsvoorstel meerwaardeafdracht woningcorporaties
In de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties is vastgelegd dat tweederde
van de meerwaardeafdracht bij bestemmingswijzigingen van sociale huurwoningen beschikbaar komt
voor de reserve Investeringsimpuls RSU. Vanaf 2019 landen deze meerwaardeafdrachten in de
voorziening ‘Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties’. In lijn met het bestedingskader voor de
investeringsimpuls RSU hebben wij met de woningcorporaties en huurdersorganisaties een
bestedingsvoorstel opgesteld over de aanwending van de meerwaardeafdracht over 2019 (4,3 miljoen
euro). In onderstaand overzicht zijn de projecten en de bijbehorende bedragen weergegeven.

Er is in 2019 door de STUW corporaties in totaal voor bijna 6,5 miljoen aan economische meerwaarde
afgedragen aan de gemeente, waarvan 2/3e volgens de afspraak is toegevoegd aan de
investeringsimpuls. Dat komt neer op een totaalbedrag van 4,303 miljoen dat beschikbaar is in 2019.
De STUW corporaties hebben op basis daarvan, na afstemming met huurders en ruimtelijk regisseurs,
bovenstaande projecten aangeleverd. Deze tellen op naar 4,249 miljoen; er resteert dan nog een bedrag
van 50.000 euro dat in de pot blijft zitten.
De impuls op de genoemde projecten zit vooral op extra ingrepen op het gebied van duurzaamheid. Zo
wordt een aantal projecten in Overvecht gerenoveerd naar energielabel A+ en gasloos gemaakt, en zit er
in het project Reitdiepstraat een impuls op klimaatadaptatie. Tot slot is er ook een bedrag aangevraagd
voor de buitenruimte bij een recent verworven project op de ABC-straat.
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6.4
6.4.1

Financieel beeld gebiedsopgaven
Parameters en uitgangspunten bij de actualisatie van grondexploitatieprojecten

Het nog te realiseren deel van de grondexploitaties wordt doorgerekend op basis van een veelheid aan
aannames. Deze paragraaf geeft een toelichting bij de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters
en de hierbij gehanteerde uitgangspunten. De mogelijke beweging rond deze parameters is vertrekpunt
voor de scenario’s zoals die zijn beschreven in dit hoofdstuk voor de onderdelen binnenstedelijke
grondexploitaties, Leidsche Rijn en Stationsgebied. Bij de actualisatie 2020 zijn de parameters
indexering woningbouw en de berekeningswijze van tussentijdse winstneming gewijzigd ten opzichte van
de actualisatie 2019.
Discontovoet
De discontovoet is dit jaar bijgesteld van 2% naar 1,72%. De discontovoet is hierdoor gelijk aan de
rekenrente, die ook is verlaagd van 2% naar 1,72%.
Toegerekende rente 2019
De werkelijke rente in 2019 bedroeg 1,58% en is over 2019 ook daadwerkelijk toegerekend op basis van
het onderhandenwerksaldo per grondexploitatie per 1 januari.
Indexering kosten
Standaard is een jaarlijkse indexatie van de kosten met 2%. Op basis van een aanhoudende
aantrekkende economie is het de verwachting dat in 2020 de prijzen onder druk komen te staan. Daarom
is gekozen voor een hogere indexering van 3% voor alle kosten voor het jaar 2020. Voor de kostensoort
“verwerving” is een indexering van respectievelijk 4% en 3% gehanteerd in 2020 en 2021.
Indexering opbrengsten
Standaard is een indexatie van de opbrengsten conform de contractvoorwaarden. Daar waar geen
contractpositie aanwezig is, worden de nog te realiseren opbrengsten jaarlijks geïndexeerd met 1%.
Voor woningbouw (vrije sector) is de indexering voor het komende jaar (2020) vanwege de
marktontwikkelingen 2%. Het kantoorprogramma, detailhandel en horeca is gelijk aan 2019 niet
geïndexeerd.

Fasering woningbouw-, bedrijventerrein- en kantorenprogramma
Voor zowel de programmering van de woningbouw als voor bedrijventerreinen geldt, dat op basis van
marktontwikkelingen, de programmering stedelijk wordt afgestemd. Na stedelijke afstemming wordt de
fasering opgenomen in de grondexploitatie. Herijking van de programmering, is een jaarlijks stedelijk
proces dat voorafgaand aan de actualisatie van de grondexploitatie wordt uitgevoerd. Voor
kantoorprogrammering geldt naast bovenstaand proces aanvullend nog provinciale afstemming.
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Grondprijzen
In de grondexploitatie wordt de grondprijs die volgt uit een contractpositie opgenomen. Daar waar (nog)
geen contractpositie aanwezig is, wordt de bandbreedte van de Grondprijzenbrief 2020 aangehouden. In
2018 en 2019 zijn alle uitgiften minimaal binnen de bandbreedte van de grondprijzenbrief gerealiseerd.
Plan- en VATkosten
Per deelproject is een raming aanwezig waarin per projectfase de plan- en VAT-kosten zijn begroot. De
plan- en VAT-kosten zijn voor alle grondexploitatieprojecten tot einde werk begroot.
Ramingen BRM (bouwrijpmaak kosten) en WRM (woonrijpmaak kosten)
In de grondexploitatie worden de budgetten voor BRM en WRM conform contractpositieaanbestedingsresultaat opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt een
realistische raming, mede gebaseerd op de meest recente aanbestedingsresultaten, opgenomen.
Vennootschapsbelasting positie grondexploitatieprojecten gemeente Utrecht
Per 1 januari 2016 is de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de
vennootschapsbelasting.
Met uitoefening van het vigerende grondbeleid, beweegt de gemeente Utrecht zich zeer beperkt op een
concurrerende markt. Slechts in de combinatie van een falende markt en een gemeentelijke ambitie dan
wel stedelijke urgentie wordt actief grondbeleid als instrument ingezet. Het aantal
grondexploitatieprojecten neemt sinds 2012 af en de nog wat langer doorlopende grote gemeentelijke
gebiedsontwikkelingen Leidsche Rijn en Stationsgebied zijn na correctie op inzet van rijkssubsidie en
gemeentelijke bijdragen verlieslatend.
Zowel bezien op de drie aparte onderdelen Leidsche Rijn, Stationsgebied en Binnenstedelijke
grondexploitaties als op het totaalniveau, zijn de grondexploitatieprojecten structureel fiscaal
verlieslatend. Daarmee lijkt aan een eerste vereiste van ondernemerschap, namelijk winstgevendheid, al
niet voldaan te kunnen worden. Bij de actualisatie van de grondexploitatieprojecten wordt dan ook geen
rekening gehouden met Vpb-druk op de grondexploitatieprojecten.
Tussentijdse winstneming
Conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het voorgeschreven om eerder dan bij het
afsluiten van een grondexploitatieproject tussentijds winst te nemen volgens de POC-methodiek
(percentage of completion). Met deze methode wordt, op basis van de verhouding blijkend uit de
gerealiseerde kosten en opbrengsten versus de totale omvang van de kosten en opbrengsten, bepaald
hoeveel van het positieve saldo van een grondexploitatie toe te rekenen is aan de reeds gerealiseerde
kosten en opbrengsten. De formule is daarmee:
Gerealiseerde kosten X Gerealiseerde opbrengsten = .. %
Totale kosten
Totale opbrengsten
Het berekende percentage van bijvoorbeeld 40% geeft aan dat 40% van het positieve saldo op
eindwaarde als tussentijdse winst genomen moet worden. Er wordt in de methode geen rekening
gehouden met het saldo onderhandenwerk of het risicoprofiel op de nog te realiseren kosten en
opbrengsten en is daarmee minder behoedzaam dan voorheen binnen de gemeente Utrecht gehanteerd.
Waar in het MPR 2019 de POC-methodiek al werd toegepast is het verschil dat in voorliggend MPR de
winstneming is berekend aan de hand van de eindwaarde waar in het MPR 2019 werd uitgegaan van de
netto contante waarde.
Risicomanagement en weerstandsvermogen
Conform de door de raad vastgestelde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen, worden de
risicoanalyses voor de gemeentelijke grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (bij de
Jaarstukken en bij de Programmabegroting). Het weerstandsvermogen voor het opvangen van de
risico’s van de grondexploitatie Stationsgebied is onderdeel van het gemeentebrede
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weerstandsvermogen. Voor het opvangen van de risico’s van de grondexploitatie Leidsche Rijn en de
binnenstedelijke grondexploitaties is op basis van het actuele financiële beeld geen gemeentebreed
weerstandsvermogen nodig. Deze risico’s kunnen worden opgevangen binnen respectievelijk de
grondexploitatie Leidsche Rijn en de Reserve Grondexploitatie. In de volgende paragrafen wordt het
financiële beeld van respectievelijk de binnenstedelijke grondexploitaties, de grondexploitatie
Stationsgebied, de grondexploitatie Leidsche Rijn en de gebiedsopgave Merwedekanaalzone toegelicht,
evenals bijbehorende risico’s, scenario’s en beheersmaatregelen.
6.4.2

Financieel beeld binnenstedelijke grondexploitatieprojecten

Actuele stand grondexploitaties
In deze paragraaf wordt het financiële beeld geschetst van alle 12 binnenstedelijke grondexploitaties.
Eind 2019 zijn de grondexploitatieprojecten Heukelomlob, Camposdreef, van Lieflandlaan,
Schermerhornstraat, Hiëronymuserf en Duurstedelaan afgesloten. Project Veemarkt loopt nog een jaar
door, in tegenstelling tot wat in de peilstok staat. Er zijn geen grondexploitatieprojecten geopend in 2019.

Het saldo op netto contante waarde van de grondexploitaties vorig jaar bedraagt € 21,1 miljoen negatief
(prijspeil 2019). Dit saldo is in de loop van 2019 verbeterd naar € 18,2 miljoen negatief vóór tussentijdse
winstnemingen. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds mutaties binnen de grondexploitaties en anderzijds
het effect van de afgesloten grondexploitaties.
Toelichting bij mutaties
De saldo mutaties in de diverse lopende projecten levert een verbetering op van € 2,05 miljoen. De
verbetering van het saldo wordt met name veroorzaakt door de zes afgesloten grondexploitaties. Bij
elkaar zijn deze € 0,75 miljoen positiever afgesloten dan verwacht. De grondexploitaties Heukelomlob en
Van Lieflandlaan zijn allebei € 0,3 miljoen positiever afgesloten (vanwege vrijvallend budget).
Binnen de nog lopende grondexploitaties zorgen diverse mutaties tot een positiever saldo van € 1,3
miljoen. Dit saldo wordt enerzijds verklaard door verbeteringen van de projecten Oudenrijn West (€ 0,9
miljoen) en Centrumplan Vleuten (€ 0,9 miljoen). Anderzijds vindt een lichte verslechtering plaats in de
grondexploitaties BEFU-terrein (€ -0,2 miljoen) en Merwedekanaalzone deelgebied 4: Defensieterrein
(€ -0,3 miljoen). De overige grondexploitaties kennen nagenoeg een neutrale ontwikkeling van de Netto
Contante Waarde.
De stand van zaken van de individuele grondexploitaties is terug te vinden op de website die gelijktijdig
met het MPR wordt geactualiseerd. Bij het onderdeel ‘Ga naar projectenkaart’ kunnen met behulp van
een filter de binnenstedelijke grondexploitaties worden geselecteerd. Wie op een project klikt, komt via
de knop ‘lees meer’ bij de inhoudelijke toelichting op het project.
Effect afsluiten projecten
Door het afsluiten van grondexploitaties verandert het saldo, doordat in het saldo alleen de actieve
grondexploitaties worden meegerekend, met 0,8 miljoen euro. Per ultimo 2019 zijn de volgende
grondexploitatieprojecten afgesloten:
▪ Heukelomlob
▪ Camposdreef
MPR 2020 | Mei 2020

71/88

▪
▪
▪
▪

van Lieflandlaan
Schermerhornstraat
Hiëronymuserf
Duurstedelaan

De grondexploitaties Heukelomlob, van Lieflandlaan, Schermerhornstraat en Duurstedelaan zijn met een
positief eindresultaat afgesloten, gezamenlijk ongeveer € 1,2 miljoen. De afsluiting van deze
grondexploitatieprojecten betekent een afname van het saldo met dit bedrag. Het saldo van de
grondexploitatie van Lieflandlaan is onderdeel van het totaalsaldo van de voorziening negatieve
grondexploitaties en wordt om deze reden toegevoegd aan deze voorziening. Het saldo bij het project
Duurstedelaan (€ 0,6 miljoen) wordt conform afspraken voor 70% ingezet ten behoeve van de
financiering van het programma Integraal Accommodatie Beleid. De positieve saldi van de overige af te
sluiten projecten zijn vrijgevallen ten gunste van de reserve grondexploitatie. De grondexploitaties
Hiëronymuserf en Camposdreef zijn volgens planning negatief afgesloten met € 2,0 miljoen. Dit bedrag
is verrekend met de voorziening negatieve grondexploitaties. Er zijn dit jaar geen nieuwe
binnenstedelijke grondexploitatieprojecten toegevoegd aan het MPR.
Saldo binnenstedelijke grondexploitaties 2020 (vóór winstneming)
Het nieuwe saldo van de binnenstedelijke grondexploitaties, na verwerken van de mutaties 2019 en het
afsluiten van de zes genoemde projecten, bedraagt € 18,2 miljoen negatief (vóór winstneming).
Tussentijdse winstnemingen
Bij een beoordeling van de actieve binnenstedelijke grondexploitaties per eind 2019, op basis van de
voorgeschreven POC-methode, waren er drie binnenstedelijke grondexploitaties met een positief saldo
op netto contante waarde, waarbij het verplicht is om tussentijds winst te nemen:
▪ Veemarkt;
▪ Bedrijventerrein Overvecht;
▪ Oudenrijn West;
Uit deze drie grondexploitatieprojecten is samen € 2,9 miljoen winst genomen. De winstnemingen zijn
volledig toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. Voor toelichting op de tussentijdse winstneming
Leidsche Rijn (à € 22,4 miljoen) verwijzen wij naar het onderdeel Financieel beeld Leidsche Rijn.
Saldo binnenstedelijke grondexploitaties 2020 na winstneming
Door deze afdrachten neemt het saldo van de grondexploitaties af en de reserve grondexploitatie neemt
toe. Dit resulteert in een contant saldo van € 21,1 miljoen negatief (prijspeil 2020) voor binnenstedelijke
grondexploitaties. Voor de grondexploitaties met een negatief saldo bestaat een voorziening: de
voorziening negatieve grondexploitaties.
De tussentijdse winstnemingen leiden niet tot een aanpassing van de voorziening negatieve
grondexploitaties. De winstnemingen zijn uitsluitend gedaan bij grondexploitaties met een positief saldo.
Risico's
De binnenstedelijke grondexploitatieprojecten worden doorgerekend op basis van een veelheid aan
aannames. Bij de actualisatie zijn de meest waarschijnlijke en realistische aannames verwerkt in de
voorliggende grondexploitaties. De mogelijke beweging rondom deze aannames is vertrekpunt voor de
scenario’s die in deze risicoparagraaf zijn opgenomen.
Scenario’s en mogelijke beheersmaatregelen
De belangrijkste scenario’s, inclusief eventuele mogelijke beheersmaatregelen ultimo 2019, worden
hieronder kort beschreven en waar mogelijk voorzien van denkrichtingen van beheersing. Effecten van
bestuurlijke besluitvorming zijn hierin niet opgenomen. Voor alle scenario’s geldt dat het mogelijke
ontwikkelingen zijn. Er is nu geen aanleiding om te veronderstellen dat de scenario’s zich daadwerkelijk
voordoen.
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Scenario 1: vertraging
Korte toelichting: de opbrengsten van de binnenstedelijke grondexploitaties vertragen één jaar.
Effect: verslechtering met ongeveer € 0,4 miljoen.
Beheersing: Dit effect kan binnen de reserve grondexploitatie opgevangen worden.
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 (klein).
Scenario 2: uitblijven opbrengstenstijging
Korte toelichting: de opbrengsten in de binnenstedelijke grondexploitaties stijgen niet met gemiddeld 1%
per jaar (opbrengstenindex is 0%).
Effect: lagere opbrengst van ongeveer € 1,1 miljoen in de periode tot 2023.
Beheersing: dit effect kan binnen de reserve grondexploitatie opgevangen worden.
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 (klein).
Scenario 3: aanpassing grondprijzenbeleid
Korte toelichting: de grondprijzen dalen eenmalig met gemiddeld 2,5 %.
Effect: lagere opbrengst van ongeveer € 2,1 miljoen in de periode tot 2023.
Beheersing: dit effect kan binnen de reserve grondexploitatie opgevangen worden.
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 (klein).
Scenario 4: renteverhoging van 2% naar 3%
Korte toelichting: de rekenrente van de gemeente Utrecht (nu 1,72%) stijgt vanaf 2020 naar 3%.
Effect: verslechtering met ongeveer € 0,9 miljoen.
Beheersing: dit effect kan binnen de reserve grondexploitatie opgevangen worden.
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 (klein).
Scenario 5: hogere kostenstijging, ieder jaar +1%
Korte toelichting: Elke jaar wordt de kostenstijging 1% opgehoogd tot en met 2025.
Effect: Verslechtering van ca. 1,1 miljoen.
Beheersing: dit effect kan binnen de reserve grondexploitatie opgevangen worden.
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 (klein).
Ontwikkeling risicoprofiel
De hierboven beschreven generieke scenario’s worden gewogen op basis van de mate van
waarschijnlijkheid. Het gewogen risicoprofiel van de generieke scenario’s bedraagt € 1,58 miljoen
negatief. Dit risicoprofiel is € 0,22 miljoen hoger dan vorig jaar.
Het totale risicoprofiel bestaat naast de generieke scenario’s ook uit project specifieke risico’s. Hierbij
worden alleen de negatieve project specifieke risico’s meegenomen. Het project specifieke risicoprofiel
bedraagt € 3,3 miljoen negatief. Dit is € 0,6 miljoen hoger dan vorig jaar.
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De ontwikkeling van het totale risicoprofiel laat ten opzichte van het MPR 2019 een toename zien. Het
totale risicoprofiel voor de binnenstedelijke grondexploitaties in het MPR 2020 is ingeschat op € 4,9
miljoen negatief tegenover € 4,1 miljoen negatief vorig jaar.
Reserve grondexploitatie
De reserve grondexploitatie heeft een positief meerjarig beeld. Dit meerjarig positieve beeld is een
realistische weergave van de huidige situatie. Op basis van huidige bekende inzichten is het verloop van
de reserve grondexploitatie voor de periode 2020 – 2024 als volgt weer te geven:

Hieronder volgt een toelichting op de onderdelen van de reserve.
Beginsaldo per 1 januari 2020
Op de beginbalans van de grondexploitaties Stationsgebied en Leidsche Rijn zijn conform BBV
voorschriften correcties aangebracht. De correcties hebben invloed op de stand van de reserve
Grondexploitaties. Voor een gedetailleerde toelichting omtrent deze correcties verwijzen wij naar de
jaarstukken 2019 correcties beginbalans onderdeel voorraden.
Stortingen
Het afsluiten van grondexploitatieprojecten met een positief eindsaldo heeft direct effect op de reserve
grondexploitatie. De saldi van positieve grondexploitatieprojecten worden in het jaar van afsluiten
toegevoegd aan de reserve grondexploitatie (tegenover grondexploitaties met een negatief eindsaldo
staat de voorziening negatieve grondexploitaties. Bij afsluiting valt het eindsaldo van het project weg
tegen het deel van de voorziening dat hiervoor was gereserveerd). Naast deze verwachte stortingen zijn
ook de toekomstige winstnemingen (obv POC-methode) voor Leidsche Rijn opgenomen onder de
stortingen.
Op basis van de huidige planning worden in de jaren 2020-2024 de volgende projecten afgesloten ten
gunste van de reserve grondexploitatie:
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Onttrekkingen

De onttrekking in 2020 bedraagt in totaal ongeveer € 1,0 miljoen en is als volgt te specificeren:

De jaarlijkse onttrekkingen bestaan uit onttrekkingen voor de Algemene Middelen, bijdragen aan
producten Ruimte en mutaties binnen de voorziening Negatieve Grondexploitaties. Elk jaar wordt
opnieuw bekeken of en in hoeverre de jaarlijkse onttrekkingen gehandhaafd kunnen blijven. Bij de
actualisatie is gebleken dat de reserve tot en met 2024 van voldoende omvang is om de exploitatie
effecten, de risico's en de jaarlijkse onttrekkingen te kunnen dragen.
Bijdrage aan de Algemene Middelen
De diverse taakstellingen hebben in het algemeen betrekking op verlaging van plankosten en
verschillende efficiencymaatregelen, waarover in het verleden besluiten zijn genomen. De optelsom van
deze taakstellingen van € 2,1 miljoen wordt jaarlijks ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht.
Bijdrage producten Ruimte
De jaarlijkse reservering is opgebouwd uit de onderdelen promotie en acquisitie,
bestemmingsplankosten en financiering ruimtelijk regisseurs.
Promotie en acquisitie
Er wordt een actief promotie- en acquisitiebeleid gevoerd richting het bedrijfsleven. Jaarlijks wordt onder
meer meegedaan aan de Expo Reaal en de Provada. De kosten voor promotie en acquisitie worden
geraamd op jaarlijks € 80.000.
Bestemmingsplankosten
In de commissie ROW van 1 juli 1999 is besloten een scheiding aan te brengen tussen beheer- en
ontwikkelingsplannen. Er is sprake van een beheerplan wanneer het plan in hoofdzaak gericht is op het
actualiseren en vastleggen van het gemeentelijk planologisch gebied. Een ontwikkelingsplan is altijd toe
te wijzen aan een specifieke bouwactiviteit en/of aanleg van (grootschalige) infrastructuur.
Ontwikkelingsplannen worden betaald door de opdrachtgever. Bestemmingsplankosten in het kader van
grondexploitaties worden niet ten laste van de individuele exploitaties gebracht, maar in totaliteit
geadministreerd. Er wordt uitgegaan van een jaarlijks bedrag van € 295.000.
Financiering Ruimtelijk regisseurs
Doelstelling van het product is de financiering van de inzet van ruimtelijk regisseurs bij het voorbereiden
van evenwichtige en afgestemde voorstellen voor locatieontwikkelingen binnen de bestaande
beleidsmatige en financiële kaders. Zowel bij wijkgericht werken als bij stedelijke projecten wordt vooral
aandacht geschonken aan de integratie van de planvorming, de onderlinge afstemming tussen de
plannen en het opbrengst genererend vermogen van de plannen. Er is inbreng in de Wijkvisies en de
Wijkactieprogramma's. Er wordt uitgegaan van een jaarlijks bedrag van € 457.000.
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Toevoeging aan reserve Inkooptaakstelling Leidsche Rijn
Bij het instellen van deze reserve Inkooptaakstelling is gerekend met contante waarde. Wij vullen de
reserve nu aan met het bedrag berekend op eindwaarde. Zo sluit de omvang van de reserve aan op de
meerjarig geraamde uitnames i.v.m. de taakstelling inkoop die doorloopt tot en met 2031.
Gebiedstransformatie deelgebied 5 Merwedekanaalzone
In de voorjaarsnota 2016 en 2017 zijn voor de periode 2019-2024 middelen beschikbaar gesteld voor het
gemeentelijke deel van de gebiedstransformatie in deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. Het gaat
om de ontwikkeling van het OPG-terrein en de daarmee samenhangende verplaatsing van de
busstalling. Naar verwachting worden deze middelen in de periode 2021-2023 ingezet voor de
gebiedstransformatie.
Reserveringen binnen de reserve grondexploitatie
Binnen de reserve grondexploitatie is een aantal bedragen gereserveerd voor specifieke activiteiten en
projecten. Het betreft reserveringen voor strategische verwervingen, sanering De Huppel, plankosten
Merwedekanaalzone, investeringskrediet Zuilense Vecht, Gebiedsontwikkeling uitbreiding
Bonifatiuscollege, voorbereidingskrediet Beurskwartier en Lombokplein en doorvaarbare Leidsche Rijn.
Voor 2020 bedraagt het totaal aan reserveringen € 14,460 miljoen, als volgt te specificeren:

Strategische Verwervingen
In 2018 is de marktwaarde van het strategisch aangekochte vastgoed opnieuw gewaardeerd en is de
waarde op de balans aangepast op basis van deze taxatie. Deze herwaardering vindt conform beleid
één keer per vier jaar plaats. Voor het afdekken van de risico’s op het strategisch aangekochte vastgoed
is een reservering opgenomen van € 3,0 miljoen.
Anticiperende verwervingen
Anticiperende verwervingen vinden plaats indien er wel sprak is van planvorming maar er voor het plan
nog geen grondexploitatie is vastgesteld. Het ruimtelijke kader kan bestaan uit de door de raad
vastgestelde Structuurvisie of een uitwerking daarvan door middel van een gebiedsvisie. De verwerving
moet bijdragen aan het mogelijk maken van de uitwerking van de door de raad vastgestelde visie. Er is
geen budget gereserveerd voor anticiperende verwervingen. Indiende anticiperende aankopen
plaatsvinden, worden deze separaat ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Sanering De Huppel
De geraamde kosten van de sanering van de woonwagenlocatie Huppeldijk worden conform eerdere
besluitvorming ten laste gebracht van het resultaat op de grondexploitatie Leidsche Rijn. Hierbij is ook
afgesproken dat zowel Leidsche Rijn als de reserve grondexploitaties 50% van de kosten voor hun
rekening nemen. Deze eenmalige bijdrage aan de sanering moet nog worden verrekend.
Plankosten Merwedekanaalzone
Bij de Merwedekanaalzone is sprake van complexe binnenstedelijke verdichting. Het doel daarbij is
zoveel mogelijk plan- en investeringskosten bij investerende partijen te verhalen, onder meer via
anterieure overeenkomsten. Om overeenkomsten met ontwikkelende partijen te kunnen sluiten, zullen
voorbereidende kosten gemaakt moeten worden. Het opstellen van een omgevingsvisie, MER, en
stedenbouwkundig plan vergt een forse ambtelijke inzet en hoge onderzoekskosten. Om het risico van
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het niet kunnen verhalen van de plankosten op te kunnen vangen is een reservering opgenomen in de
reserve grondexploitatie.
Sportpark Zuilense Vecht
Met de op 7 juni 2018 door de raad vastgestelde Gebiedsvisie ligt er een plan om van de sportparken
Zuilen en Elinkwijk (Utrecht) en Daalseweide (Stichtse Vecht) één samenhangend, gemeentegrensoverstijgend sportief park te maken waarbij sport het samenbindende thema is. Om de ambitie voor een
toekomstbestendig sportpark waar te maken zien we de vrijkomende gronden in beide gemeenten als
mogelijkheid om de plannen betaalbaar te maken. Woningen zijn een goede toevoeging om de
bestaande wijken te verbinden met de sportfaciliteiten en dragen bij aan de groeiende woningbehoefte.
De bestaande samenwerking tussen beide gemeenten wordt vervolgd. In gezamenlijke aanpak werd de
gebiedsvisie uitgewerkt in een meer gedetailleerd gebiedsplan. Voor de definitiefase is een
voorbereidingskrediet van € 0,38 miljoen afgegeven. Na het afsluiten van de definitiefase is een nieuw
voorbereidingskrediet aangevraagd (€ 0,25 miljoen) voor het opstellen van het IPVE/FO en SPVE
(ontwerpfase). Aansluitend op de ontwerpfase wordt de grondexploitatie geopend. Het
voorbereidingskrediet komt uiteindelijke ten laste van de nog te openen grondexploitatie Zuilense Vecht.
Het ziet er naar uit dat de grondexploitatie eind 2020 wordt geopend.
Gebiedsontwikkeling Uitbreiding Bonifatiuscollege
De bouw van 2 nieuwe gymzalen op het bestaande brugklasgebouw van het Bonifatiuscollege leidt tot
extra (bouw)kosten, die niet uit de normkostenvergoeding voor onderwijshuisvesting gedekt kunnen
worden. Dekking van de extra kosten vindt plaats uit (een deel van) de opbrengsten van de ontwikkeling
van de naastgelegen kavel aan de Fockema Andreaelaan. Pas nadat de opbrengsten zijn gerealiseerd
kunnen deze worden ingezet ter dekking van de extra kosten. Tot dat moment worden de kosten gedekt
uit de Reserve Grondexploitatie. Verder worden kosten gemaakt voor de uitwerking van de ruimtelijke
en programmatische kaders voor de naastgelegen kavel. Deze kosten komen uiteindelijk ten laste van
de nog te openen grondexploitatie. Tot dat moment worden ook deze kosten gedekt uit de Reserve
Grondexploitatie. In totaal gaat het om een reservering van € 1,575 miljoen.
Beurskwartier
Voor het Beurskwartier is voor de uitwerking van de Omgevingsvisie tot een Stedenbouwkundig Plan
een voorbereidingskrediet van € 3,8 miljoen aangevraagd en toegekend.
Bij de besluitvorming over het vast te stellen bestemmingsplan Beurskwartier zal tegelijkertijd de
grondexploitatie Beurskwartier ter vaststelling voorgelegd worden. Na vaststelling van de
grondexploitatie zullen de gemaakte plankosten ten laste van de grondexploitatie Beurskwartier gebracht
worden. Tot dat moment wordt het voorbereidingskrediet gedekt uit de Reserve Grondexploitatie. Bij de
aanvraag van het voorbereidingskrediet is uitgegaan van uiterlijke vaststelling van het bestemmingsplan
en het openen van de grondexploitatie Beurskwartier eind 2020.
Lombokplein en doorvaarbare Leidsche Rijn
In de Voorjaarsnota’s 2017 en 2018 zijn de eerste tranches bestemd voor de investeringsopgave
Lombokplein en doorvaarbare Leidsche Rijn. In totaal komt gespreid over de jaren t/m 2030 € 29,95
miljoen beschikbaar. Tot aan de opening van de grondexploitatie reserveren wij de jaarlijkse bijdragen
(nu € 3,3 miljoen) in de reserve grondexploitatie.
Risicoreservering Leidsche Rijn
In de grondexploitatie Leidsche Rijn zitten in enkele verkoopovereenkomsten risico’s in de afwikkeling en
het daarbij realiseren van de opbrengsten.
Om behoedzaamheid in de realisatie van deze opbrengsten te houden is een deel van de extra
winstneming ten gevolge van de bijgestelde opbrengstenraming gereserveerd in de reserve als
risicoreservering.
Verloop voorziening negatieve grondexploitaties
Het vormen van de voorziening vindt onderbouwing in artikel 44, lid 1a van het BBV, waarin staat:
"Voorzieningen worden gevormd wegens verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de
balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten".
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Bij vaststelling door de raad van een grondexploitatie met een negatief saldo, of bij een mutatie bij de
jaarlijkse actualisatie, wordt de voorziening met eenzelfde bedrag aangepast. Bij het afsluiten van een
grondexploitatie met een negatief saldo, vindt verrekening met de voorziening plaats. De aanpassingen
van de voorziening ten gevolge van planvaststelling, planwijziging of afsluiting, worden uit de reserve
grondexploitatie gefinancierd.
Op grond van de actualisatie van de grondexploitatieprojecten, is per 31 december 2019 een voorziening
van € 38,6 miljoen nodig. Om de voorziening op het bij de actualisatie van de grondexploitaties voor het
MPR benodigd niveau te brengen, is een dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitaties gedaan
van € 1,4 miljoen.

In de Jaarrekening 2019 is deze voorziening à € 38,6 miljoen op grond van de voorschriften van het BBV
gesplitst in een bedrag van € 13,4 miljoen, opgenomen als voorziening onder de voorraden en een
bedrag van € 25,2 miljoen, opgenomen als risicovoorziening.
6.4.3

Financieel beeld grondexploitatie Stationsgebied

Actuele stand grondexploitaties
In het MPR 2019 is de grondexploitatie Stationsgebied (fase 1) gepresenteerd met een neutraal
resultaat. Het uitgangspunt van de grondexploitatie Stationsgebied is dat deze inclusief de ingestelde
voorziening sluitend is.

De actualisatie van de grondexploitatie Stationsgebied heeft geleid tot een positieve bijstelling van het
saldo. Dit resulteert, naast de financieel-technische mutatie, in een verlaging van de Voorziening
Negatieve Grondexploitatie Stationsgebied. Om vast te houden aan een meerjarig sluitend beeld sluit de
stand van de voorziening per 1-1-2020 aan bij stand van de grondexploitatie op eindwaarde in plaats van
op netto contante waarde. Er resteert dan een vrijval van ca € 3,2 miljoen. Dit resultaat wordt
toegevoegd aan de Reserve Grondexploitaties.
Hiermee is de grondexploitatie per 1-1-2020 inclusief de ingestelde voorziening sluitend.
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De mutaties van de deelprojecten en de financieel-technische mutaties in verband met de richtlijnen BBV
worden in de volgende paragraaf toegelicht.
Toelichting bij mutaties
In onderstaande tabel staan de belangrijkste mutaties van de actualisatie van de grondexploitatie
Stationsgebied. Deze worden vervolgens kort toegelicht.

Mutaties infra en openbare ruimte
Het einde van de omvangrijke aanpassingen van de infrastructuur en openbare ruimte in het
Stationsgebied komt in zicht. Het Stationsplein met fietsenstalling is inmiddels volop in gebruik en de
Uithoflijn is in exploitatie. Medio 2020 zal als laatste belangrijke mijlpaal weer water stromen door de
Catharijnesingel. Op basis van eerdere ervaringen is bij het ramen van de kosten van de
uitvoeringswerkzaamheden rekening gehouden met mogelijke risico’s en claims voor meerwerk. Voor
een aantal omvangrijke projecten zoals het Stationsplein Oost en de sloop van de Catharijnebak zijn
deze –zoals verwacht in de peilstok medio 2019-niet opgetreden. Dit betekent dat wij in deze fase van
het project de voor deze projectdelen resterende budgetten onvoorzien met een omvang van circa 5%
van de projectbegroting grotendeels kunnen laten vrijvallen. Daar tegenover staan de kosten van het
vernieuwen van de Van Sijpesteijnkade (inclusief de Van Sijpesteijntunnel) van € 4,9 miljoen. Deze
opgave ligt op het raakvlak tussen Fase 1 van het Stationsgebied en het nog op te starten project
Lombokplein en doorvaarbare Leidse Rijn en wordt zo toegevoegd aan het plangebied van het
Stationsgebied. Daarmee ontstaat een meer natuurlijke en beheersbare grens tussen beide gebieden en
kunnen de werkzaamheden efficiënt worden ingepast in andere werkzaamheden van het Stationsgebied.
In totaal kan circa € 9,4 miljoen van het budget voor Infrastructuur en Openbare Ruimte van het
Stationsgebied vrijvallen.
Mutaties Vastgoed
Binnen het vastgoedprogramma hebben zich geen mutaties voorgedaan.
Afdracht aan de algemene middelen
Ten laste van de grondexploitatie Stationsgebied vindt jaarlijks een afdracht plaats aan de algemene
middelen. De grondexploitatie Stationsgebied loopt naar verwachting uiterlijk 2023 af, waarmee de
mogelijkheid van de bijdrage aan de algemene middelen vervalt. In de grondexploitatie Stationsgebied
werd rekening gehouden met een afbouw van deze afdrachten in het jaar 2021. In deze actualisatie
stellen wij dit bij en ramen de afdracht tot en met jaarsnede 2022, een negatief effect van € 2,8 miljoen.
Overige mutaties
Hieronder valt de actualisatie van de plankostenraming, de indexering van de ramingen en rente- en
inflatie-effecten door het verwerken van de actuele planning in de grondexploitatie.
Financieel-technische mutaties in verband met richtlijnen BBV
De budgetten en gemaakte kosten voor de omgevingsvisie Nieuwe Centrum, planontwikkeling
Lombokplein-Beurskwartier, placemaking, de tranches investeringsopgave Lombokplein en
doorvaarbare Leidsche Rijn, de expeditiebrug Jaarbeurs, de ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs en
compensatie opheffen parkeerplaatsen verantwoordden wij tot nu toe nog op het programma
Stationsgebied. Deze kosten en budgetten zijn conform de stringente richtlijnen BBV overgeheveld
vanuit de grondexploitatie (en bijbehorende dekking vanuit de voorziening negatieve grondexploitatie
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Stationsgebied) naar respectievelijk de programma onderdelen: RSU, grondexploitatie binnenstedelijk en
mobiliteit.
Risico's
Conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is de risicoanalyse Stationsgebied
geactualiseerd (peildatum 31 december 2019). De omvang van het benodigde weerstandsvermogen
voor het opvangen van risico’s project Stationsgebied is gedaald van € 24,47 miljoen naar € 16,95
miljoen. Het project is volop in uitvoering en blijft nog risicovol met name in verband met de nog te
realiseren vastgoedopbrengsten (circa € 90 miljoen). Daarnaast wordt de komende jaren nog € 72
miljoen euro in de infrastructuur en openbare ruimte geïnvesteerd.
Projectspecifieke risico’s
Uit de risicoanalyse komen de volgende belangrijke risico’s naar voren:
Vanwege de hoge dichtheden en de complexiteit in de ondergrond zijn de hoge en aangescherpte
ambities op het gebied van Gezond Stedelijk Leven (bijvoorbeeld duurzaamheidseisen) in het
Stationsgebied lastiger te realiseren. Dit kan vervolgens leiden tot vertragingen in projecten of lagere
grondopbrengsten.
In contracten met partners (BIO, BOO) zijn de hoofdlijnen verwerkt. Bij de verdere uitwerking tot
projectovereenkomsten of uitgiftecontracten bestaat het risico dat opbrengsten niet (geheel) gerealiseerd
worden en/of kosten voor rekening van gemeente komen die niet waren voorzien.
Om het gebied tijdens de uitvoering bereikbaar en veilig te houden zijn veel tijdelijke maatregelen
noodzakelijk. De kosten hiervan zijn aan de voorkant lastig te ramen, omdat maatregelen in de praktijk
onvoldoende werken en/of planningen uitlopen waardoor aanvullende maatregelen getroffen moeten
worden.
Voor het Stationsgebied moeten vergunning trajecten worden doorlopen waar bezwaar tegen gemaakt
kan worden. Dit kan leiden tot vertragingen en extra kosten.
Door de complexiteit van het project (langere doorlooptijd, meer toezicht, inefficiënt ontwerpproces)
kunnen de VAT-kosten hoger uitvallen dan voorzien.
Scenario’s - Gevoeligheidsanalyse
De grondexploitatie Stationsgebied wordt doorgerekend op basis van een veelheid aan aannames. Bij de
actualisatie zijn de meest waarschijnlijke en realistische aannames verwerkt tot de voorliggende
grondexploitatie. De mogelijke beweging rond deze aannames zijn vertrekpunt voor de scenario’s die in
deze paragraaf zijn opgenomen.
De einddatum van deze grondexploitatie fase 1 ligt steeds meer in het zicht. Hierdoor kunnen we ook
steeds beter inschatten wat de meest waarschijnlijke en realistische aannames zijn en zijn steeds minder
scenario’s relevant voor het project Stationsgebied.
De voor het Stationsgebied mogelijk relevante scenario’s worden hieronder kort beschreven en waar
mogelijk voorzien van beheersmaatregelen. Effecten van bestuurlijke besluitvorming zijn hierin niet
opgenomen. Voor alle scenario’s geldt dat het mogelijke ontwikkelingen zijn; er is nu geen aanleiding om
te veronderstellen dat de scenario’s zich daadwerkelijk voordoen.
De vastgoedopbrengsten vormen de belangrijkste factor die van invloed is op het resultaat van de
grondexploitatie Stationsgebied. In totaal moet er nog circa € 90 miljoen aan grondopbrengsten
binnenkomen.
De volgende projecten op grond van de gemeente zijn nog niet gecontracteerd waarbij het nog niet zeker
is of de verwachte grondopbrengsten geheel worden gerealiseerd:
Jaarbeurspleingebouw (kantoren/commerciële voorzieningen): Het overgrote deel van het project betreft
kantoorvolume dat moeilijk faseerbaar is. Momenteel wordt een passende ontwikkel- en marktstrategie
uitgewerkt, waarbij ook de haalbaarheid wordt verkend van een woon- of andersoortige verblijfsfunctie, in
combinatie met kantoren.
Oude Daalstraat (woningen): Hiervoor is een modellenstudie uitgewerkt die is voorgelegd aan de
gemeenteraad en nog in het proces van besluitvorming zit.
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Stationsplein (Event Space): In 2019 is besloten een ‘proefperiode’ aan te gaan tot 2022, waarna
Klepièrre het evenementenplein in gebruik heeft genomen. De afspraak is dat na de proefperiode het
recht op de Event Space definitief uitgegeven wordt aan Klepièrre.
Healthy Urban Quarter (woningen/kantoor/cultuur/leisure/horeca): Met G&S Vastgoed/Kondor Wessels is
een reserveringsovereenkomst afgesloten voor het project Wonderwoods, maar definitieve afspraken
moeten nog gemaakt worden.
Daarnaast ligt veel vastgoedvolume vast in contracten met NS waarvoor een exploitatiebijdrage
verschuldigd is. Dit betreft 175.000 m2, waarvan op grond van de bilaterale ontwikkelovereenkomst
(BOO) met NS uit 2006 25.000 m2 buiten het Stationsgebied mag worden gerealiseerd. Een deel van
het totale volume is gerealiseerd (het Stadskantoor), een deel wordt gebouwd (Central Park) en voor een
deel zijn er concrete plannen, maar is nog niet gestart met de bouw (De Generaal). Voor het resterende
deel moeten nog concrete plannen worden uitgewerkt. De gemeente heeft niet of nauwelijks invloed op
deze projecten, omdat het vastgoed veelal gerealiseerd wordt op grond in eigendom van de marktpartij.
Hieronder volgt een scenario dat de financiële effecten laat zien van het later realiseren van het
vastgoedprogramma. Het scenario is input voor de risicoanalyse ten behoeve van het bepalen van het
benodigd weerstandsvermogen voor het subonderdeel vastgoed.
Scenario: Vastgoedprogramma wordt drie jaar later gerealiseerd
Korte toelichting: zowel gecontracteerd als niet gecontracteerd vastgoed schuift drie jaar door in de
planning.
Effect grondexploitatie: € 1,7 miljoen negatief (netto contante waarde 1-1-2020)
Beheersing: dit effect kan opgevangen worden binnen het weerstandsvermogen Stationsgebied.
Mate van waarschijnlijkheid conform nota weerstandsvermogen na beheersmaatregel: categorie 1 (zeer
klein).
6.4.4

Financieel beeld grondexploitatie Leidsche Rijn

Financieel beeld grondexploitatie Leidsche Rijn
De grondexploitatie Leidsche Rijn komt na de actualisatie uit op een positief saldo van € 26,3 miljoen.
(ncw prijspeil 2020).
Met het positieve saldo van € 26,3 miljoen laat de grondexploitatie Leidsche Rijn een verbetering zien
van € 26,0 miljoen. Na tussentijdse winstneming over 2019 van € 22,4 miljoen, verplicht voorgeschreven
door de BBV, bedraagt het positieve saldo € 3,9 miljoen.

De verbetering van het saldo van de grondexploitatie Leidsche Rijn is circa € 10,0 miljoen hoger dan de
verwachting zoals gedeeld in de Voorjaarsnota 2019 en de peilstok 2019. Bij de vaststelling van de
Voorjaarsnota 2019 is een verbetering van dit saldo in de grondexploitatie Leidsche Rijn gemeld van
€ 15,0 miljoen euro (voor winstneming). Dit betrof een vrijval van een behoedzaamheidsreservering en
kon vanwege moment van optreden - sluiten van de overeenkomst niet meegenomen worden in het
MPR 2019. Daarnaast zijn medio 2019 binnen een 4-tal toekomstige uitgiften hogere grondprijzen
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contractueel vastgelegd dan voorzien in de grondexploitatie. Deze hebben een positief effect van bijna €
10,0 miljoen.
De correctie van het beginsaldo 2019 betreft het uit de grondexploitatie nemen van het positieve
resultaat op de GEM Vleuterweide en het negatieve effect daarvan op voorgaande winstnemingen. Per
saldo daalt de grondexploitatie hiermee met € 13,0 miljoen.
Conform de BBV notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken’ d.d. juli 2019 is de te nemen
tussentijdse winst berekend op basis van het eindwaardesaldo van de grondexploitatie Leidsche Rijn.
Het tussentijdse genomen resultaat van in totaal € 22,4 miljoen in 2019 is toegevoegd aan de reserve
grondexploitatie. Het effect van de resultaatneming wordt toegelicht onder het verloop van de reserve
grondexploitatie.
Samenvatting van de mutaties in 2019
De mutaties binnen de deelopgaven van de grondexploitatie Leidsche Rijn worden hieronder nader
toegelicht.

Tot en met het MPR 2019 is er vanuit behoedzaamheid sprake geweest van een reservering voor
marktprijsrisico’s uitgedrukt in een percentage van de nog te behalen omzet binnen de grondexploitatie
Leidsche Rijn. Deze reservering aangevuld met specifieke reserveringen voor risicovolle inkomsten was
opgenomen onder de categorie Overige in een apart deelproject in de grondexploitatie. Met de
actualisatie 2020 is deze specifieke reservering verwerkt binnen de deelgebieden waar de
marktprijsrisico’s zich kunnen voordoen. Per saldo is de verwerking budgettair neutraal. Een toelichting
op de verwerking is onder Overige opgenomen. De mate van behoedzaamheid is daarmee binnen de
grondexploitatie Leidsche Rijn gelijk aan voorgaande jaren.
Toelichting bij mutaties:
Vrijval behoedzaamheidsreservering
Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 is een verbetering van dit saldo in de grondexploitatie
Leidsche Rijn gemeld van € 15,0 miljoen euro (voor winstneming). Dit betrof een vrijval van een
behoedzaamheidsreservering en kon vanwege moment van optreden - sluiten van de overeenkomst met
de betrokken ontwikkelaar niet meegenomen worden in het MPR 2019. In voorliggend MPR is de vrijval
van de behoedzaamheidsreservering volledig verwerkt in de deelprojecten Het Zand en Rijnvliet.
Woningbouw
De deelprojecten Het Zand, Haarzicht en Hoge Weide laten in totaal een verbetering zien van € 6,6
miljoen. Bij Het Zand en Haarzicht is dat een effect van ruim € 5,6 miljoen na verwerking van de
afgesloten overeenkomsten en bij Hoge Weide volgt de verbetering uit gestegen opbrengsten. Binnen
het deelplan Terwijde zijn de plankosten verhoogd met € 0,3 miljoen en binnen het deelplan Het Zand
zijn ramingen voor het woonrijpmaken verhoogd met € 1,1 miljoen. Per saldo is de verbetering van de
woningbouwprojecten daarmee € 5,2 miljoen.
Commercieel vastgoed
Binnen Leidsche Rijn blijft de vraag naar bedrijventerrein conform planning. Op basis van lopende
gesprekken en getekende intentieovereenkomsten verwachten we de komende 4 jaar bijna 90.000 m2
uit te geven. Voor de periode na 2023 staat nog 320.000 m2 uit te geven bedrijventerrein
geprogrammeerd.
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Het kantoorprogramma is met voorliggende grondexploitatie niet gewijzigd ten opzichte van MPR 2019.
In 2020 15.000 m2 en in 2021 - 2023 in totaal 25.000 m2. De behoedzaamheid voor het uit te geven
kantorenprogramma na 2029 is gehandhaafd in voorliggende grondexploitatie.
Het saldo van De Wetering-Zuid is met € 0,5 miljoen verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De
verbetering volgt uit een hogere grondprijs gerealiseerd in 2019 dan is opgenomen in de
grondexploitatie.
Leidsche Rijn Centrum
Het verwerken van grondprijzen conform 3 afgesloten contracten binnen Leidsche Rijn Centrum Zuid en
Oost levert een verbetering van het saldo van Leidsche Rijn Centrum op van bijna € 5,5 miljoen. Het
omzetten van grondprijs voor een kavel van grondprijs kantoor naar grondprijs bijzondere doeleinden
voor het kunnen realiseren van een complex voor creatieve bedrijvigheid levert in totaal € 1,5 miljoen
euro minder opbrengsten op. Daarnaast zijn diverse beperkte mutaties verwerkt. In totaal is het saldo
van LRC toegenomen met € 4,5 miljoen euro.
Overige mutaties
Tot het MPR 2019 is vanwege de omvang, complexiteit en lange looptijd van de opgave Leidsche Rijn
voor de nog te realiseren opbrengsten een marktprijscorrectie gevormd. Doel van de marktprijscorrectie
was om toekomstige moeilijk tot niet voorspelbare negatieve ontwikkelingen met een effect op de
fasering en/of grondprijs van de geraamde uitgifte van kavels voor woningbouw-, bedrijventerrein- en
kantorenmarkt op te vangen. De omvang van de marktprijscorrectie werd bepaald op basis van een
percentage van de nog te realiseren omzet en afgezet tegen risicoscenario’s. Vanwege de omvang en
onvoorspelbaarheid betrof dit een deels een generieke reservering en deels een projectspecifieke
reservering binnen het totaal van de grondexploitatie Leidsche Rijn.
Met het vorderen van de opgave Leidsche Rijn met name voor wat betreft het woningbouwprogramma is
deze methodiek in het voorliggende MPR omgezet naar een alleen specifieke inzet binnen de risicovolle
opbrengstcategorieën. De generieke reservering is daarmee project – risicospecifiek binnen de
betreffende deelprojecten verwerkt. Op totaal grondexploitatie Leidsche Rijn niveau heeft deze omzetting
geen financieel effect en is de mate van behoedzaamheid gelijk aan voorgaande jaren.
In cijfers:
Tot het MPR 2019 was een generieke reservering beschikbaar in de vorm van de marktprijscorrectie van
€ 25,0 miljoen voor tegenvallers in de omzet (latere verkoop dan begroot of verkoop tegen lagere prijs).
Naast deze generieke reservering was bijna € 19,0 miljoen gereserveerd voor specifiek benoemde
risicovolle onderdelen binnen deelprojecten van Leidsche Rijn, zijnde het zuidwestelijk deel van
Leeuwesteyn (De Wiel), Hinderstein, Leidsche Rijn Centrum en Voorn.
Verwerking marktprijscorrectie
De specifieke reservering van € 19,0 miljoen euro is verwerkt conform de raming en daarmee binnen de
deelprojecten Leeuwesteyn (De Wiel), Hinderstein (Maximapark) en Voorn. Het specifiek voor Leidsche
Rijn Centrum gereserveerde deel was niet meer benodigd met de actualisatie 2020 vanwege het
vervallen van het risico. De vervallen reservering is ingezet om de risicovolle uit te geven kavels
kantoren en bedrijvenpark Papendorp tegen een lagere grondprijs te waarderen. In totaal is hiervoor €
6,0 miljoen euro ingezet.
De generieke reservering van in totaal € 25,0 miljoen is ingezet om het netto financiële effect van de
verlaging van het uit te geven metrage bedrijventerrein binnen het deelproject Strijkviertel op te vangen.
Als gevolg van beperken van het uitgeefbare deel van Strijkviertel tot gebied binnen de Letchertweg en
het aanleggen van sportvelden is circa 90.000 m2 bedrijventerrein naar verwachting niet haalbaar en is
de resterende programmering van metrage Strijkviertel behoedzamer gefaseerd. De gereserveerde
kosten BRM en WRM voor het niet uitgeefbare gebied zijn eveneens vervallen. Per saldo is binnen het
deelproject Strijkviertel € 12,0 miljoen marktprijscorrectie ingezet.
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Het deelproject Haarrijn ligt binnen de invloedssfeer van de Natura-2000 gebieden. In verband met de
stikstofproblematiek rond deze gebieden is het niet mogelijk bestemmingsplan Haarrijn in procedure te
brengen. De stikstofuitstoot van de (bewoners van de) woningen in de gebruiksfase is dermate hoog dat
er geen zicht is om onder de vereiste norm van 0,001µ te komen. Vanwege de excentrische ligging van
Haarrijn, ver van het openbaar vervoer, is het niet eenvoudig dit terug te dringen. Er wordt gestudeerd op
mogelijkheden dit op te lossen, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Voorzichtigheidshalve is de
opbrengstpotentie van dit deelproject op nihil gesteld waarvoor circa € 13,0 miljoen vanuit de
marktprijscorrectie is ingezet.
Binnen de omzet kantoren was een beperkt deel van het kantoorprogramma opgenomen tegen een iets
hogere grondprijs per m2 bvo. De grondprijs voor dit deel is met € 25 per m2 bvo verlaagd en gelijk
getrokken met het overige programma. Hiervoor is € 2,0 miljoen vanuit de marktprijscorrectie ingezet.
Onveranderd is de waardering van de omzet kantoren na 1 januari 2029 tot en met 2039. Deze bedroeg
€ 110,0 miljoen en is financieel in zijn geheel al jaren op nul gewaardeerd. Met deze methodiek is de
omzet kantoren vanwege de kwetsbaarheid van deze markt zeer behoedzaam geraamd en zal de
grondexploitatie bij een eventueel aantrekkende kantorenmarkt verbeteren.
Scenario’s en beheersmaatregelen
De grondexploitatie behorend bij het nog te realiseren deel van de gebiedsontwikkeling Leidsche Rijn
wordt doorgerekend op basis van een veelheid aan aannames. Bij de actualisatie zijn de meest
waarschijnlijke en realistische aannames verwerkt tot de voorliggende grondexploitatie. De mogelijke
beweging rondom deze aannames zijn vertrekpunt voor de scenario’s welke in deze paragraaf zijn
opgenomen.
De belangrijkste scenario’s inclusief eventuele mogelijke beheersmaatregelen ultimo 2020 worden
hieronder kort beschreven en waar mogelijk voorzien van denkrichtingen van beheersing. Effecten van
bestuurlijke besluitvorming zijn hierin niet opgenomen. Voor alle scenario’s geldt dat het mogelijke
ontwikkelingen zijn; er is nu geen aanleiding om te veronderstellen dat de scenario’s zich daadwerkelijk
voordoen.
Scenario contractprijzen
Naar aanleiding van een discussie met de accountant zijn in voorliggende actualisatie voor € 9,8 miljoen
hogere grondprijzen als gevolg van afgesloten contracten opgenomen. Dit is in afwijking van voorgaande
jaren waar hogere grondprijzen zeker wanneer deze boven de grondprijzenbrief liggen vanuit
behoedzaamheid verwerkt werden op het moment van daadwerkelijke realisatie. Met het oorspronkelijke
uitgangspunt was het risico beperkt wanneer een contract uiteindelijk niet tot daadwerkelijke uitoefening
kwam.
Beheersing:
De verplichte tussentijdse winst genomen als gevolg van deze positieve stijging van de grondexploitatie
met € 9,8 miljoen is gereserveerd in de reserve grondexploitatie. Het per peildatum 31 maart 2020 nog
niet daadwerkelijk gerealiseerde deel van de contracten is als specifieke risicoreservering in de reserve
grondexploitaties gelabeld. Bij niet tot uitoefening komen van de contracten en daarmee niet realiseren
van de hogere uitgifteprijzen kan dit deel ingezet worden ter compensatie. Daarmee blijft de
behoedzaamheid, nu in combinatie met de reserve grondexploitatie, in stand.
Scenario omzetvolume kantoren 2021 – 2023 op nihil
Korte toelichting bij gekozen scenario:
Uitgangspunt bij dit scenario is dat vanwege uitblijvende markt voor nieuwbouw kantoren er geen afzet
van kantoren plaatsvindt . In de grondexploitatie Leidsche Rijn staat in de periode 2020 – 2023 circa
35.000 m2 begroot.
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Effect:
Volume 35.000 m2 verschuift naar periode 2027 - 2029. Daarmee blijft de afzet in de 10 jaarstermijn en
ontstaat en negatief rente effect van circa € 1,5 mln.
Beheersing:
Bij het optreden van het effect worden beheersmaatregelen binnen het kader van de grondexploitatie
voorgesteld.
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 1 zeer klein.
Scenario aanpassing grondprijzenbeleid
Korte toelichting bij gekozen scenario:
Bij dit scenario is als uitgangspunt gekozen dat de kantoorprijzen in de periode 2020–2023 gemiddeld
25% lager uitkomen dan nu opgenomen in grondexploitatie.
Effect:
Lagere opbrengst van circa € 5 miljoen.
Beheersing:
Niet uitgeven van metrage tegen een dergelijk lage grondprijs is het huidige beleid. Het in latere jaren
tegen huidige in de grondexploitatie opgenomen grondprijs uitgeven met een beperkter rente-effect is
een te overwegen beheersmaatregel in dit scenario.
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 1 Zeer Klein.
Scenario: totale nog te realiseren omzet Leidsche Rijn 5 % verlagen
Korte toelichting bij gekozen scenario:
Uitgangspunt is dat de huidige grondprijs voor woningbouw, bedrijventerrein en kantoren gemiddeld 5%
verlaagd moet worden vanwege marktomstandigheden.
Effect:
Lagere opbrengst van € 25,0 miljoen.
Beheersing:
Bestuurlijke keuzes binnen de kaders van de gebiedsontwikkeling zijn noodzakelijk bij de beheersing van
dit scenario.
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 1 Zeer Klein voor
woningbouw en bedrijventerrein, categorie 2 Klein voor kantoren.
Scenario renteverhoging 2021 van 1,5% naar 3 %
Korte toelichting:
Uitgangspunt hierbij is een verhoging van rekenrente voor grondexploitatieprojecten binnen de gemeente
Utrecht van 1,5% naar 3 % vanaf 2021.
Effect:
De grondexploitatie verslechtert door renteverhoging vanaf 2021 met circa € 23 miljoen.
Beheersing:
Bij een renteverhoging neemt de ncw van de toekomstige omzet en kosten af. Dit zijn vrijwel
communicerende eenheden waarmee een rentestijging deels opgevangen kan worden. Het resterende
effect zal opgevangen moeten worden met beheersmaatregelen.
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 Klein.
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6.4.5

Financieel beeld Merwedekanaalzone

Het hoofdstuk Financieel beeld Merwedekanaalzone is nieuw in het MPR. De gebiedsontwikkelingen in
de Merwedekanaalzone kennen meerdere geldstromen. Deze zijn in dit hoofdstuk samengebracht. Per
geldstroom beschrijven we de actuele stand en de mutaties. Daarnaast worden de risico’s beschreven in
dit hoofdstuk.
Actuele stand Grondexploitaties
De gemeente is eigenaar van het Defensieterrein in deelgebied 4. Voor het Defensieterrein is in 2014
een grondexploitatie geopend door de gemeenteraad. Deze grondexploitatie maakt onderdeel uit van de
binnenstedelijke grondexploitatieprojecten.
In deelgebied 5 is de gemeente eigenaar van het OPG-terrein en de busstalling. Bij de vaststelling door
de gemeenteraad van het Stedenbouwkundig Plan Merwede zal de grondexploitatie voor het OPGterrein en de busstalling geopend worden. De verwachting is dat deze grondexploitatie een positief
resultaat laat zien.
Deelgebied 5 Merwede zal in twee fasen ontwikkeld worden. In de eerste fase worden 4.000 woningen
ontwikkeld en in de tweede fase 2.000 woningen. De marktpartijen starten met de ontwikkeling. De
gemeente ontwikkelt alleen de laatste 430 woningen in deze fase. Het risico van de laatste 2.000
woningen (fase 2) trekt de gemeente naar zich toe. Voor de ontwikkeling van fase 2 is een succesvolle
mobiliteitsstrategie en dekking van stedelijke netwerkmaatregelen randvoorwaardelijk.
Bij de ontwikkeling van Merwede hoort een pakket aan bovenwijkse investeringen. Deze investeringen
worden deels door de ontwikkelende partijen (markt en gemeente) bekostigd en deels door de gemeente
vanuit haar publieke rol. Ook wordt bekeken op welke wijze vanuit het Besluit Woningbouwimpuls 2020
en het BO-MIRT een bijdrage kan worden gedaan.
Toelichting mutaties Grondexploitaties
De mutaties op de grondexploitatie Merwedekanaalzone 4: Defensieterrein staan beschreven in het
hoofdstuk Financieel beeld binnenstedelijke grondexploitatieprojecten.
In 2016 was de verwachting dat de grondexploitatie voor het OPG-terrein en de busstalling een negatief
resultaat zou hebben als gevolg van de hoge boekwaarden. Bij het openen van een negatieve
grondexploitatie had de voorziening negatieve grondexploitaties aangevuld moeten worden. Om deze
reden is er in de Voorjaarsnota van 2016 en 2017 € 11,8 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Voorwaarde voor een positieve grondexploitatie is de ontwikkeling van zowel fase 1 als fase 2. Bij de
vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan Merwede en/of de integrale afweging bij de
Programmabegroting stellen we voor om de middelen uit de Voorjaarsnota van 2016 en 2017 te
herprogrammeren. Deze zetten we deels in voor de dekking van de gemeentelijke (publieke) bijdrage
aan de bovenwijkse investeringen van fase 1 (4.000 woningen) en deels in als risicoprofiel voor de
ontwikkelpositie in fase 2 (2.000 woningen). Indien fase 2 niet gerealiseerd kan worden laat de
grondexploitatie wel een negatief saldo zien. Met het risicoprofiel voor fase 2 lossen we dit op.
Bij een succesvolle mobiliteitsstrategie en dekking voor de benodigde stedelijke netwerkmaatregelen kan
de tweede fase ontwikkeld worden. De risicoreservering is dan niet nodig. De middelen zetten we dan in
voor de gedeeltelijke (publieke) dekking van de bij deze fase horende bovenwijkse voorzieningen. Deze
bovenwijkse voorzieningen worden immers slechts gedeeltelijk gedekt door de gebiedsontwikkeling
Merwede. Daarom de aanvraag voor het Besluit Woningbouwimpuls 2020 en het BO-MIRT (zie ook de
risico’s).
Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2: Uitwerking van de Ruimtelijke
Agenda en het Stedenbouwkundig Plan Merwede en/of de integrale afweging bij de
Programmabegroting stellen we voor om positieve resultaten (inclusief tussentijdse winstnemingen) op
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de grondexploitaties in de Merwedekanaalzone, in afwijking van het huidige beleid, te behouden voor het
gebied. Deze zijn eveneens nodig om de noodzakelijke bovenwijkse investeringen mogelijk te maken.
Actuele stand Faciliterend grondbeleid
Naast actief grondbeleid is in de Merwedekanaalzone sprake van faciliterend grondbeleid. Voor de
nieuwbouw van het Holland Casino aan de Winthontlaan en het woningbouwproject Wilhelminawerf in
deelgebied 4 zijn anterieure overeenkomsten gesloten. Voor de nieuwbouw aan de Eendrachtlaan wordt
naar verwachting in 2020 een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar.
In januari 2020 hebben de particuliere grondeigenaren en de gemeente een akkoord bereikt over de
ontwikkeling van deelgebied 5 en samen met de woningbouwcorporaties de termsheet ondertekend. De
termsheet wordt in de eerste helft van 2020 uitgewerkt tot een samenwerkingsovereenkomst. De
samenwerkingsovereenkomst bevat uitgewerkte bepalingen en verplichtingen over het verplichte
kostenverhaal.
Bij de Merwedekanaalzone is sprake van complexe binnenstedelijke verdichting. Het doel is zoveel
mogelijk plan- en investeringskosten bij investerende partijen te verhalen, onder meer via anterieure
overeenkomsten. Om overeenkomsten met ontwikkelende partijen te kunnen sluiten worden
voorbereidende kosten gemaakt. Het opstellen van een omgevingsvisie, MER en stedenbouwkundig
plan vergt een forse ambtelijke inzet en hoge onderzoekskosten. In 2017 heeft de gemeenteraad
besloten de voorbereidingskosten voor de nog te sluiten anterieure overeenkomsten in de
Merwedekanaalzone te kwalificeren als ‘nog te verrekenen kosten’ onder de overige nog te ontvangen
bedragen. Met dit besluit voldoen we aan de voorwaarden die de “Notitie Grondbeleid in begroting en
jaarverslaggeving” (juli 2019) hieraan stelt. Om het risico van het niet kunnen verhalen van de
plankosten op te kunnen vangen is vanaf 2017 een reservering opgenomen in de reserve
grondexploitatie. Deze reservering is volgens het BBV niet verplicht, maar hebben wij vanuit het
voorzichtigheidsprincipe getroffen.
Toelichting mutaties Faciliterend grondbeleid
De kosten die voor deelgebied 6 gemaakt zijn en niet toe te rekenen zijn aan getekende
overeenkomsten, zijn ten laste van de getroffen plankosten reservering binnen de reserve
grondexploitatie gebracht. We zien binnen nu en vijf jaar geen ontwikkelingen waaraan we deze kosten
toe kunnen rekenen.
Actuele stand Investeringsimpuls RSU
De afgelopen Voorjaarsnota’s zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de Merwedekanaalzone. Deze
maken onderdeel uit van de Investeringsimpuls RSU. De nog beschikbare budgetten zijn te vinden in de
programmeringsbijlage Investeringsimpuls RSU. Het betreft middelen voor onverhaalbare plankosten, de
upgrade van de brug langs de A12, bruggen en woonboten, Rondje Stadseiland in deelgebied 6,
plankosten voor de vergroening van de omgeving en middelen voor de verdichtingsopgave.
Toelichting mutaties Investeringsimpuls RSU
Een eventuele herprogrammering van de beschikbare middelen stellen we voor bij de vaststelling van de
Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2: Uitwerking van de Ruimtelijke Agenda en het
Stedenbouwkundig Plan Merwede en/of de integrale afweging bij de Programmabegroting.
Risico’s
In het najaar van 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de Omgevingsvisie
Merwedekanaalzone deel 2: Uitwerking van de Ruimtelijke Agenda en het Stedenbouwkundig Plan
Merwede. Bij de Omgevingsvisie en het Stedenbouwkundig Plan worden de risico’s conform de nota
Risicomanagement en Weerstandsvermogen in beeld gebracht en aan de raad voorgelegd. De risico’s
die zich kunnen voordoen in aanloop naar de besluitvorming staan hieronder beschreven.
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Innovatief plan
In de Omgevingsvisie en het Stedenbouwkundig Plan is veel vernieuwend beleid opgenomen. We
introduceren innovatieve oplossingen om de hoogstedelijke verdichtingsopgave te kunnen realiseren op
het gebied van mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en energie. De plannen hebben begin 2020 ter inzage
gelegen en er zijn ruim 450 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen moeten afgewogen en verwerkt
worden. Dit kan voor vertraging zorgen.
Verstedelijkingsopgave Utrecht Zuidwest
Om in de Merwedekanaalzone te kunnen groeien naar 10.000 woningen zijn een aantal grote
mobiliteitsinvesteringen nodig. Het gaat om maatregelen die niet vanuit de Merwedekanaalzone opgelost
kunnen worden, zoals hoogwaardig openbaar vervoer. Verder onderzoek (Zuidwest) moet uitwijzen
welke maatregelen nodig zijn om de groei naar 10.000 woningen mogelijk te maken. Voor de benodigde
dekking wordt gekeken naar het BO-MIRT en het Besluit Woningbouwimpuls 2020. Zonder deze
investeringen kan de Merwedekanaalzone mogelijk niet verder groeien dan 6.500 woningen (1.500
bestaande woningen, 4.000 in deelgebied 5 en 1.000 in de deelgebied 4 en 6).
Samenwerkingsovereenkomst met de marktpartijen in deelgebied 5
De gemeente en de ontwikkelaars in deelgebied 5 maken samen het Stedenbouwkundig Plan Merwede.
In januari 2020 hebben gemeente, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties de termsheet getekend. In
de termsheet zijn het programma en de financiële afspraken vastgelegd. De termsheet wordt in een
intensief traject met de marktpartijen uitgewerkt tot een Samenwerkingsovereenkomst. Om het
Stedenbouwkundig Plan en het bestemmingsplan vast te stellen is overeenstemming tussen de
gemeente en de ontwikkelaars nodig over de Samenwerkingsovereenkomst. Het niet of later dan
gepland bereiken van overeenstemming met de marktpartijen zal voor vertraging zorgen.
Extra middelen nodig om ambities te realiseren in Merwede
Om alle ambities uit het Voorlopig Stedenbouwkundig Plan te kunnen realiseren zijn extra middelen
nodig. Hiervoor zijn diverse trajecten opgestart, waaronder de Woningbouwimpuls van het Rijk.
Uitvoering van de gebiedsontwikkeling Merwede in twee fases
De plannen voor Merwede gaan uit van 6.000 toe te voegen woningen. Met een innovatieve
mobiliteitsstrategie is een eerste fase van 4.000 woningen uitvoerbaar. Door middel van monitoring zal
moeten worden aangetoond dat het ook verantwoord is om de tweede fase van 2.000 woningen te
bouwen. Uitkomst van de onderhandelingen met de marktpartijen is dat de gemeente met haar
grondbezit (OPG-terrein en busstalling) de laatste 2.000 woningen zal realiseren. Binnen de voor de
Merwedekanaalzone beschikbare middelen zal het financiële risico gedekt worden. In de eerste fase is
uitruil van grondposities, ook die van de gemeente, mogelijk.
Stikstofdepositie
Voor deelgebied 5 moet worden aangetoond dat in de bouwfase en gebruiksfase geen significante
verslechtering plaatsvindt.
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