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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. 
 

 
 
Met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU, 2016) hebben we de koers uitgestippeld tot 2030 
waarin Gezond Stedelijk Leven centraal staat. Het komende jaar zullen we deze koers en 
bijbehorende investeringsstrategie herijken. We verlengen de tijdshorizon naar 2040 en 
zullen ambities concreter uitwerken. Bovendien willen we onze opgaven sterker aan elkaar 
verbinden en meer integraal benaderen. Onze ambities met betrekking tot mobiliteit maken 
we hierbij integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling en onze ruimtelijke strategie. Met dit 
Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) zijn de eerste stappen al zichtbaar.  
 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/2018-05-Coalitieakkoord-Utrecht-ruimte-voor-iedereen.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/2016-Ruimtelijke-strategie-Utrecht-kiest-voor-gezonde-groei.pdf
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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.  
Als onderdeel van de vaste gemeentelijke P&C cyclus vindt jaarlijks bij de Voorjaarnota 
besluitvorming plaats over investerings-/ en bijsturingsvoorstellen (programmeren).  
 

 
 
Met voorliggend Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) brengen wij de ruimtelijke opgaven voor 
de korte (1-4 jaar) én lange termijn (2040) in samenhang in beeld. Dit doen we zowel vanuit 
de thema’s Woningmarkt in balans, Duurzame Mobiliteit en Gezond Leefklimaat inclusief 
Groen als vanuit de gebiedsontwikkelingen. We leggen verbanden tussen thema’s en 
gebieden en koppelen investeringen en werkzaamheden aan elkaar. Op basis hiervan worden 
keuzes voor investeringen en bijsturing gelijktijdig met de Voorjaarsnota voorgelegd aan de 
Raad. Op die manier is het MPR een sturingsinstrument voor de Raad om de ambities uit de 
RSU te realiseren. In het MPR worden ook de financiële reserves investeringsimpuls RSU, 
programma bereikbaarheid en de grondexploitaties geactualiseerd.  
 
Aan de in dit document en bijbehorende Raadsvoorstel voorgestelde investeringskeuzes, ligt 
een, vanuit de opgaven gezamenlijk geprioriteerde, stedelijke shortlist investeringswensen 
ten grondslag 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 bijgevoegd.  
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Het MPR bevat de (her)programmering van de beschikbare middelen binnen de 
dekkingsbronnen Investeringsimpuls RSU en de grondexploitaties en de (her)programmering 
van het programma bereikbaarheid. 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. Ter illustratie: voor de programmering van de beschikbare 
middelen in het programma bereikbaarheid gebruiken we de shortlist maar zijn voor de 
prioritering de doelen en criteria uit het Mobiliteitsplan SRSRSB leidend.  
 

 
 
We onderzoeken hoe we de programmering beter kunnen laten aansluiten op de 
werkzaamheden en financiële middelen voor onderhoud en beheer (met name Nota 
Kapitaalgoederen). Doel hiervan is de hinder van werkzaamheden te beperken en efficiënt 
omgaan met de kosten.  

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.  

In het voorliggende MPR zijn het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) en het 
Meerjarenperspectief Bereikbaarheid (MPB) geïntegreerd, die voorheen gelijktijdig met de 
Voorjaarsnota ter besluitvorming werden aangeboden.  

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 drie 
thema’s; woningmarkt in balans, duurzame mobiliteit en gezond leefklimaat en groen. In het 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-mobiliteit/2016-05-mobiliteitsplan-utrecht-2025-slimme-routes-slim-regelen-slim-bestemmen.pdf
http://www.ruimtelijkeprojectenutrecht.nl/
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thema duurzame mobiliteit wordt ook de financiële actualisatie van het programma 
bereikbaarheid toegelicht. Hoofdstuk 5 beschrijft per gebied de specifieke opgaven, 
gerelateerd aan deze thema’s. Ten slotte worden de financiële actualisaties van de reserve 
Investeringsimpuls RSU en de grondexploitaties toegelicht 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 lange termijn (2040) in samenhang in beeld. We richten ons hierbij op 
de opgaven Woningmarkt in balans, 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. Op basis hiervan worden keuzes 
voor investeringen en bijsturing gelijktijdig met de Voorjaarsnota voorgelegd aan de Raad. 
Op die manier is het MPR een sturingsinstrument voor de Raad om de ambities uit de RSU te 
realiseren.  
 

 
 
Aan de in dit document en bijbehorende Raadsvoorstel voorgestelde investeringskeuzes, ligt 
een, vanuit de opgaven gezamenlijk geprioriteerde, stedelijke shortlist investeringswensen 
ten grondslag 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 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 programma bereikbaarheid. 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. 
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Woningmarkt in balans 
De opgave Woningmarkt in balans is gericht op het verhogen en versnellen van de 
woningbouwproductie, met name de sociale huur en de middencategorie voor huur en 
koopwoningen en een meer evenwichtige verdeling van de prijssegmenten over de stad. In 
het coalitieakkoord is de ambitie verwoord om in 2040 te komen tot een woningvoorraad 
met een verdeling van 35% sociale voorraad (woningen tot de liberalisatiegrens) en 25% 
middencategorie (huur en koop in het middensegment). De doelen ten aanzien van de 
woningmarkt kunnen wij niet alleen bereiken. Daarvoor willen we een stevige en bestendige 
samenwerking aangaan met partijen in de stad die kunnen bijdragen aan het in balans 
brengen en houden van de woningmarkt. Vanuit deze samenwerking wordt een 
Stadsakkoord Wonen gesloten. 
 
Op basis van dit Meerjaren Perspectief Ruimte zien we dat de binnenstedelijke planvoorraad 
woningbouw t/m 2040 op dit moment ongeveer 48.000 woningen bevat waarvoor deels 
harde en zachte plannen zijn. De verdeling van de actuele ‘harde’ planvoorraad naar woon-
/prijscategorieën laat zien dat deze op dit moment voor 32% bestaat uit zelfstandige sociale 
huurwoningen (11% zelfstandige studenteneenheden en 21% reguliere sociale 
huurwoningen). De middencategorie bestaat uit middenhuur (14%), koopwoningen tot 
220.000 VON (6%) en het aandeel koopwoningen tussen 220.000 en 307.400 VON (dit is de 
categorie betaalbare koop tot de NHG-grens zoals deze naar verwachting in de woonvisie zal 
worden gedefinieerd). 
 

 
 
Uit de prognose start bouw voor de komende jaren (2019 tot en met 2021) blijkt dat we in 
de aankomende drie jaren een hoge productie voorzien van jaarlijks tussen 4.000 en 4.500 
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woningen (start bouw). Een fors deel zal plaats vinden in de wijken Leidsche Rijn (bijna 3.100 
woningen), West (ongeveer 2.100 woningen) en Overvecht (ruim 1.600 woningen).  
 
Ten aanzien van de ontwikkeling van de woningvoorraad is de verwachting dat het aandeel 
sociale huurwoningen van de woningvoorraad in 2040 ongeveer gelijk blijft ten opzichte van 
het huidige beeld (op dit moment een geschat aandeel van 32-36%). Met betrekking tot de 
planvoorraad woningen in de middencategorie (huur en koop) blijkt dat meer dan 20% van 
de woningen in deze categorie valt.  
Gelet op de ambities voor de verdeling van de woningvoorraad in 2040 zien we dat er voor 
beide segmenten (sociale huur- en middensegment) een urgente opgave ligt. De 
bouwproductie 2019-2021 geeft weer dat er op korte termijn met name een zeer forse 
inspanning nodig is ten aanzien van het middensegment gelet op de teruglopende jaarlijkse 
productie in dat segment.  
 
We sturen actief op beide segmenten door in lopende projecten waar mogelijk programma’s 
aan te passen. Daarnaast sturen we bij nieuwe projecten/initiatieven op de beoogde 
ambities.  
 
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).  

Voor de realisatie van de ambities van het mobiliteitsplan SRSRSB en de RSU 
(her)programmeren we, naast de lopende projecten, dit jaar voor ruim 17 miljoen euro 
mobiliteitsmaatregelen binnen het programma bereikbaarheid. We (her)programmeren 
middelen voor de tweede onderdoorgang NRU, Maatregelenpakket Minder Hinder, Kop 
Oudenoord/Kaatstraat, Alternatieve route kruising Platolaan/Uithoflijn, Maliebaan, regionale 
fietsroutes, onderzoeken fietsnetwerk, kruisingen Moldaudreef, Snelfietsroutes en we sparen 
voor de herinrichting van de As-Votulast. Ook worden er knelpunten in lopende projecten 
opgelost.  

Met de inpassing van de knelpunten en de nieuwe investeringen 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 
2027 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, zoals ook gemeld in het 
MPB 2018, een financiële opgave verwachten van enkele miljarden tot 2040, afhankelijk van 
de gekozen oplossingen met rijk en regio.  

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-mobiliteit/2016-05-mobiliteitsplan-utrecht-2025-slimme-routes-slim-regelen-slim-bestemmen.pdf
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Gezond leefklimaat inclusief Groen 
Gezond stedelijk leven betekent wonen, werken en verblijven in een gezond leefklimaat. We 
werken daarom aan een toekomstbestendige leefomgeving, het vergroten van de 
(belevings)waarde van de leefomgeving en het vergroten van de gebruikswaarde van de 
openbare ruimte. In de actualisatie Groenstructuurplan Utrecht 2017-2030 zijn de ambities 
voor de groenopgave vastgesteld. Er wordt voortgebouwd op: stad en land verbinden, meer 
kwaliteit en groen in de stad en meer groen om de stad.  
 
Daarnaast zijn er twee opgaven toegevoegd: gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie. 
Dit jaar werken we verder aan het vergroenen van de stad en regio door bijvoorbeeld de 
aanleg van het groene lint Overvecht, het Rondje Stadseiland, Ringpark Dichterswijk en 
verbetering van groen/blauwe verbindingen voor mens, plant en dier. Ook verkennen we in 
2019 de mogelijkheden voor het vergroenen van buurten en wijken, met nadruk op 
groenarme omgevingen, zoals de Binnenstad, Noordwest, West en Zuid.  
 

 
 

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/groen/2018-03-actualisatie-groenstructuurplan-2017-2030.pdf
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Investeringsimpuls RSU 
Jaarlijks wordt bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota gekeken welke dotatie aan de 
reserve Investeringsimpuls RSU kan worden gedaan uit de groei van de algemene middelen 
door de groei van de stad en wordt een voorstel gedaan voor een volgende stap in het 
realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU. Het bedrag (€ 88.000) dat vrijkomt voor 
herprogrammering, doordat een aantal projecten met een voordeel is afgerond brengen we 
onder in de knelpuntenvoorziening. 
 
Een tweede geldstroom is de door woningcorporaties afgedragen meerwaarde bij verkoop en 
integrale herontwikkeling, waarvan twee derde jaarlijks wordt gedoteerd aan de reserve 
Investeringsimpuls RSU. We zetten deze middelen (€4,8 miljoen) in voor extra 
verduurzaming van woningen aan de Oudegeinlaan, Reitdiepstraat en aan de 
Cleopatradreef/Jeanne d’Arcdreef. Aan Leeuwesteyn wordt een bijdrage toegekend om 
woningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens te realiseren. Een laatste deel 
besteden we aan de integrale aanpak van openbare ruimte in Overvecht en Kanaleneiland, 
waarbij wordt aangesloten op renovaties van woningcorporaties.  
 
De derde geldstroom betreft de netto opbrengsten die voortkomen uit het gebruik van de 
conversieregeling 2017. In het raadsvoorstel is het besluit om deze middelen te doteren aan 
de Investeringsimpuls RSU opgenomen, waarmee uitvoering wordt gegeven aan motie 
2017/191. De motie draagt op deze middelen te oormerken voor het toevoegen van meer 
betaalbare woningen, waaronder een substantieel gedeelte in het segment sociale huur, aan 
de Utrechtse woningvoorraad. 
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Financieel beeld grondexploitaties 
Het totale saldo van de binnenstedelijke grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en 
Leidsche Rijn) is met € 0,1 miljoen afgenomen ten opzichte van 2018. Vervolgens is dit saldo 
verlaagd met technisch noodzakelijke winstnemingen (ten gunste van de reserve 
grondexploitatie). Het saldo van de 18 actieve grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en 
Leidsche Rijn) bedraagt per 1 januari 2019 € 17,7 miljoen negatief. Na winstneming van € 
3,4 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 € 27,25 miljoen van 
€ 0,45 miljoen positief vorig jaar naar € 27,7 miljoen positief.  
Na tussentijdse winstneming bedraagt het positieve saldo € 13,3 miljoen. De tussentijdse 
genomen winst ad € 14,4 miljoen is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. 
Na de verwerking van alle actuele gegevens in de grondexploitatie Stationsgebied ontstaat 
een neutraal resultaat voor de afronding van de eerste fase van het project in 2022 op netto 
contante waarde 1 januari 2019.  
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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 
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, Beurskwartier en de Cartesiusdriehoek. 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. 
 

 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/2016-Ruimtelijke-strategie-Utrecht-kiest-voor-gezonde-groei.pdf
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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; 
▪ 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 ruimtelijke investeringsstrategie is een integraal onderdeel van de RSU. Hierin worden de 
ambities voor gezonde verstedelijking gekoppeld aan de investeringen die daarvoor nodig 
zijn. Op die manier is een strategie voor de langere termijn ontstaan, waarin we niet alleen 
de ambities schetsen, maar ook aangeven welke financiële keuzes we willen maken en hoe 
we met onze partners willen samenwerken. Met deze strategie willen we andere partijen 
inspireren om mee te investeren in de gezonde verstedelijking van Utrecht. 
 
De RSU wordt in 2019 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.  
 

 

  

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/2018-05-Coalitieakkoord-Utrecht-ruimte-voor-iedereen.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-mobiliteit/2016-05-mobiliteitsplan-utrecht-2025-slimme-routes-slim-regelen-slim-bestemmen.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/groen/2018-03-actualisatie-groenstructuurplan-2017-2030.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/gebiedsbeleid/
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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. 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 duur en voor 
lang niet iedereen bereikbaar. Meer en meer wordt dit ook een vraagstuk van de omliggende 
gemeenten. Daarbij leidt de huidige hoogconjunctuur tot oplopende grondprijzen en 
stijgende bouwkosten, door schaarste aan materieel en personeel, wat versnelling van de 
bouwproductie in de huidige markt bemoeilijkt.  
De verwachting is dat in Utrecht, in de periode 2019-2040, ongeveer 48.000 woningen 
worden gebouwd. Volgens de gemeentelijke bevolkingsprognose komt het inwonersaantal 
van Utrecht naar verwachting in 2024 boven de 400.000 uit, waarna dit aantal verder groeit 
naar meer dan 455.000 inwoners in 2040.  
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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. Uit de gezamenlijke 
U Ned-mobiliteitsanalyse 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). De 
drukte noodzaakt ook tot extra zorg voor voldoende en bereikbaar groen met goede 
kwaliteit ín en rond de stad. 
 

 

4. De opgave voor Utrecht 
Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op de opgave voor Utrecht vanuit de thema’s woningmarkt, mobiliteit, 
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  
De Utrechtse woningmarkt staat onder druk. Dit komt tot uiting in stijgende huizenprijzen 
en schaarste op de woningmarkt. Hierdoor wordt het voor bepaalde groepen moeilijk om een 
passende woning te vinden in onze stad. Er zijn vooral tekorten in het middensegment (huur 
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en koop) en de sociale sector. Tegelijkertijd ontwikkelt de stad zich snel, leggen we de focus 
op gezonde (binnenstedelijke) groei en is momenteel sprake van hoogconjunctuur. Dit biedt 
kansen maar leidt ook tot extra uitdagingen ten aanzien van de bouwproductie door 
oplopende grondprijzen en stijgende bouwkosten.  
 
In 2018 telde Utrecht 350.000 inwoners. In 2024 wordt de 400.000ste verwacht en in 2040 
telt de stad naar verwachting 455.000 inwoners. Om deze groei op te vangen is in Utrecht 
behoefte aan ongeveer 60.000 extra woningen (Primos, 2017).  
 

 
 

De opgave Woningmarkt in balans (2040) 
De opgave Woningmarkt in balans is gericht op het verhogen en versnellen van de 
woningbouwproductie, met name de sociale huur en het middensegment voor huur en 
koopwoningen. Ook de studentenhuisvesting blijft aandacht vragen. Recent is het 
kamertekort becijferd op ruim 8.500 studentenkamers. Verder is de opgave gericht op een 
meer evenwichtige verdeling van de woonsegmenten over de stad. Zo willen we bijvoorbeeld 
het aandeel sociale huurwoningen in Overvecht en Zuidwest omlaag brengen met als 
voorwaarde dat in andere wijken van de stad een groter aandeel sociale woningen wordt 
gebouwd. 
Stip op de horizon voor 2040 is 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, zoals naar verwachting wordt 
gedefinieerd in de nieuwe woonvisie, koopwoningen met een koopprijs tot €290.000,- voor 
woningen met niveau Bouwbesluit en resp. €307.400,- voor energiezuinige woningen). 
Naast versnelde productie in de genoemde segmenten is doorstroming in en tussen 
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segmenten een stimuleringsmiddel om te komen tot meer gemengde wijken met een gezond 
leefklimaat.  
 

 

Woonvisie 
In de nieuwe Woonvisie, die naar verwachting voor de zomer ter besluitvorming zal worden 
aangeboden aan de raad, willen we laten zien waar we de komende vier jaar, samen met 
partners, op inzetten om wonen in Utrecht voor iedereen beschikbaar, betaalbaar en 
duurzaam te maken: 

▪ Verhogen en langdurig hoog houden van het bouwtempo en daarmee toewerken naar 
een robuuste toekomstbestendige woningvoorraad. Met robuust bedoelen we dat de 
woningvoorraad voldoende kwaliteit heeft, duurzaam en toekomstbestendig is. 

▪ In wijken waar druk op de leefbaarheid bestaat in samenhang met een onevenredige 
verhouding tussen de verschillende segmenten (de woonbalans), inzetten op betere 
menging; 

▪ Zo goed mogelijk benutten van de schaarse woningvoorraad en via doorstroming 
proberen om verhuisketens te starten. 

▪ Een (t)huis bieden voor economisch onmisbare en sociaal kwetsbare Utrechters door 
te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor deze doelgroepen. 

▪ Door een goede monitoring bijdragen aan een dynamisch evenwicht in de 
woningvoorraad, zodat gemengd wonen in een gezonde leefomgeving mogelijk 
wordt. 
 

  



19 | P a g i n a    
 

Stadsakkoord Wonen 
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. De 
gemeente Utrecht bekrachtigt die samenwerking, breidt het verder uit en stimuleert partners 
om creatieve allianties te vormen om te werken aan een woningmarkt in balans. Daarvoor 
stellen we gezamenlijk een ‘Stadsakkoord Wonen’ op.  
In het Stadsakkoord Wonen komen we tot langdurige en wederkerige afspraken voor de 
Utrechtse woningmarkt. We formuleren onze ambities en afspraken om efficiënter, 
effectiever en creatiever tot een woningmarkt in balans te komen. We maken afspraken over 
onze samenwerking, langdurige woningbouwproductie, de inhaalslag op het 
middensegment, het op peil brengen van de sociale voorraad en onze sturing op gemengde 
wijken. Ook maken we afspraken over het bevorderen van de doorstroming en de manier 
waarop wij passende huisvesting willen realiseren voor alle doelgroepen. Soms vraagt dit van 
ons om een stap verder te gaan en te kiezen voor een onconventionele aanpak of een 
samenwerking die we creatiever vormgeven. En op veel vlakken werken we al samen aan de 
Utrechtse woningmarkt en gezond stedelijk leven voor iedereen.  
De focus van dit Stadsakkoord ligt op de woonopgave. Uiteraard kunnen onze ambities en 
afspraken voor een woningmarkt in balans niet los gezien worden van andere stedelijke 
opgaven zoals benoemd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU). 
 
Planvoorraad en prognose ontwikkeling woningvoorraad 
Op basis van de huidige binnenstedelijke planvoorraad verwachten we op dit moment dat er 
ongeveer 48.000 woningen worden opgeleverd in de periode 2019 t/m 2040. De 
planvoorraad is opgebouwd uit zowel harde als zachte plannen. Het volledig kunnen 
realiseren van de planvoorraad vergt onder andere dat er voor de grote 
gebiedsontwikkelingen zoals Merwedekanaalzone (6.000 tot 10.000 woningen) en 
Beurskwartier (met onder andere een parkeervraagstuk) keuzes worden gemaakt op het 
gebied van mobiliteit om te voorkomen dat de grote verdichtingsopgaven vastlopen. Ten 
aanzien van verdere toekomstige ontwikkelgebieden willen we met de actualisatie van de 
Ruimtelijke Strategie Utrecht uitspraken doen. 
 
Als we kijken naar de huidige woningbouwplannen waarvoor minimaal een startdocument of 
omgevingsvisie bestuurlijk is vastgesteld, onderdeel zijn van de grondexploitaties of 
onderdeel uitmaken van de prestatieafspraken met de woningcorporaties komen we op een 
aantal van ongeveer 36.000 woningen. Van de projecten die alleen het reguliere 
vergunningentraject doorlopen, zijn hierin alleen de projecten meegenomen met een 
bouwsom > €1 miljoen. Deze planvoorraad kent een verdeling in woon-/prijscategorieën 
zoals in onderstaand figuur wordt weergegeven. Hierin is de zachte planvoorraad van 
ongeveer 12.000 woningen niet opgenomen. 
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De omvang en verdeling van de planvoorraad zijn dynamisch en worden jaarlijks bijgesteld 
op basis van de actuele projectinformatie. Voor projecten waar bijvoorbeeld alleen een 
startdocument 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 alleen percentages zijn vastgelegd voor 
specifieke categorieën (bijvoorbeeld aandeel sociale huur) aannames gedaan voor het 
overige deel van het programma (gelijkmatig verdeeld).  
 
De gepresenteerde indeling van de planvoorraad (met peildatum 1 februari 2019)  in woon-
/prijscategorieën sluit nog niet volledig aan op de nog vast te stellen woonvisie met 
betrekking tot koopwoningen in de middencategorie (naar verwachting gedefinieerd als 
koopwoningen met een koopprijs tot €290.000,- voor woningen met niveau Bouwbesluit en 
resp. €307.400,- voor energiezuinige woningen). Vooralsnog zijn de koopwoningen 
ingedeeld in koopwoningen met een koopprijs van meer of minder dan €220.000 VON. Bij 
het eerstvolgende Meerjaren Perspectief Ruimte zullen wij aansluiten op de dan gehanteerde 
prijsniveaus uit de woonvisie.  
 
Sociale huur 
De verdeling laat zien dat de planvoorraad 2019-2040 voor 32% bestaat uit zelfstandige 
sociale huurwoningen waarvan 11% zelfstandige studenteneenheden en 21% reguliere sociale 
huurwoningen. Een fors deel van deze zelfstandige studenteneenheden maakt onderdeel uit 
van het programma voor de Archimedeslaan 16. Op dit moment wordt in overleg met de 
ontwikkelaar het woningbouwprogramma uitgewerkt, dat onderdeel zal zijn van het nog vast 
te stellen SPVE. In eerdere fase werd uitgegaan van een vrij eenzijdige invulling met 
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hoofdzakelijk zelfstandige studentenwoningen, nu wordt meer gezocht naar een goede 
balans en mix in het programma.  
 

 
 
Middensegment (koop/huur) 
Bijna 30% van de planvoorraad valt in het beleggershuursegment waarvan 14% met een 
huurprijs tussen de €720 en €966 euro per maand (middenhuursegment). 6% bestaat uit 
koopwoningen met een koopprijs < €220.000 VON. 32% van de planvoorraad bestaat uit 
koopwoningen met een koopprijs >€220.000 VON. Een deel van deze koopwoningen 
behoort, samen met koop < €220.000 VON (6%) en middenhuur (14%), toe aan het 
middensegment zoals in de woonvisie nader zal worden gedefinieerd.  
 
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 het MPSO (nu MPR). De uitgangspunten gelden voor nieuwe 
projecten – nieuwbouw en transformaties – waarvoor het SPvE of de bouwenvelop in 
december 2017 nog niet was vastgesteld. Bij het project de Heycopstraat is beperkt 
afgeweken van de uitgangspunten uit het actieplan Middenhuur zoals aangegeven in de 
bouwenvelop.  
 
Ontwikkeling woningvoorraad 
De Utrechtse woningvoorraad bestaat uit ruim 150.000 woningen. Als we kijken naar de 
huidige eigendomsverhoudingen (bron: Kadaster, RWU) kunnen we op dit moment 
onderscheid maken in sociale huurwoningen van corporaties (29%), particuliere 

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/wonen/2017-12-Actieplan-Middenhuur-actualisatie-2017.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/wonen/2017-12-Actieplan-Middenhuur-actualisatie-2017.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/heycopstraat/2019-04-bouwenvelop-Heycopstraat-versie-23-04-2019.pdf
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huurwoningen (16%) en koopwoningen (47%). Van een deel van de woningen is het eigendom 
onbekend (8%). De particuliere huurwoningvoorraad bestaat uit zowel sociale-, middeldure 
als duurdere woningen. Het aandeel particuliere sociale huurwoningen is naar schatting 3-
7% van de totale voorraad.  
Als de hiervoor beschreven planvoorraad hieraan wordt toegevoegd ontstaat een beeld ten 
aanzien van de verwachte ontwikkeling van de woningvoorraad in 2040. Het beeld is dat het 
aandeel sociale huurwoningen ongeveer gelijk blijft, het aandeel particuliere huurwoningen 
stijgt en het aandeel koopwoningen daalt. In deze prognose voor de woningvoorraad is geen 
rekening gehouden met toekomstige mutaties in de bestaande voorraad.  
 
Stedelijke prognose 2019-2021 
De planvoorraad nieuw te bouwen woningen is vertaald naar een prognose voor de komende  
jaren (2019 tot en met 2021). Omdat de prognose onzekerder wordt naarmate we verder in 
de toekomst kijken, richten we ons alleen op de komende drie jaar. Bij het opstellen van de 
prognose zijn project specifieke risico’s beoordeeld, zoals financiële haalbaarheid, 
planologisch-juridische risico’s en draagvlak. De prognose is niet gecorrigeerd op mogelijke 
afzetbaarheid van bepaald type (koop)woningen. Dit komt omdat we in de huidige Utrechtse 
woningmarkt verwachten dat afzetbaarheid geen beperkende factor is voor de jaarlijkse 
productie.  
 

 
 
De prognose start bouw van woningen voor de jaren 2019-2021 laat zien dat we in de 
aankomende drie jaren een hoge productie voorzien van jaarlijks tussen 4.000 en 4.500 
woningen. In totaal verwachten we dat er in deze jaren ruim 13.000 woningen in aanbouw 
worden genomen. De prognose voor 2019 en 2020 liggen iets lager dan in het MPSO 2018 
werd voorzien. Voorbeelden van projecten waarvan de prognose start bouw is vertraagd 
t.o.v. het MPSO 2018, zijn Archimedeslaan 16 (USP/Rijnsweerd), vervolgfasen van de 
Kwekerij (Oost) en de nieuwe stadswijk Merwede (Merwedekanaalzone).  
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35% van de woningen van de stedelijke prognose 2019-2021 (ongeveer 4.600 woningen) 
valt in het sociale huursegment waarvan 14% zelfstandige studenteneenheden. Van het 
aandeel woningen in het vrije huursegment (32%) valt 18% in het middensegment (720-966 
euro p/m). Het aandeel huurwoningen in het middensegment loopt in de jaren 2020 en 2021 
wel fors terug ten opzichte van 2019.  
Ruim 4.000 woningen (31%) zijn koopwoningen waarvan 2% koopwoningen < €220.000 
VON. Een deel van de woningen in de categorie koop overig valt in het middenkoopsegment 
zoals naar verwachting nader in de woonvisie zal worden gedefinieerd. 

 
 
De verwachting is dat een fors deel van de woningbouwproductie (start bouw) in de 
komende drie jaar plaats zal vinden in de wijken Leidsche Rijn (bijna 3.100 woningen), West 
(ongeveer 2.100 woningen) en Overvecht (ruim 1.600 woningen). Opvallend is het lage 
aantal woningen dat t/m 2021 in aanbouw wordt genomen in Noordwest. De verwachting is 
dat t/m 2021 alleen de 1e fase van het project Wisselspoor/2e Daalsedijk in aanbouw wordt 
genomen (150 woningen). De bouw van de overige fasen met een fors aantal woningen vindt 
in de jaren erna plaats. 
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Conclusie 
In het coalitieakkoord is de ambitie verwoord om in 2040 te komen tot een woningvoorraad 
met een verdeling van 35% sociale voorraad (woningen tot de liberalisatiegrens) en 25% tot 
de middencategorie (huur en koop in het middensegment).  
Wij hebben als doel gesteld om beter inzicht te krijgen in ons woningaanbod omdat dit helpt 
om te bepalen of de woonproductie in voldoende mate bijdraagt om te komen tot de 
gewenste ijkpunten t.a.v. de woningvoorraad. Hierin zijn inmiddels stappen gezet maar het 
beeld nog niet volledig. Zo is het inzicht in het aandeel woningen in de middencategorie 
(huur en koop) nog onvoldoende. Wij werken eraan de cijfers van de huidige voorraad 
scherper te krijgen door bijvoorbeeld WOZ-waardes en adressen te gaan koppelen en 
daarmee het inzicht in de koop-/huursegment te vergroten.  
 
Op basis van voorgaande cijfers kan dus vooralsnog niet exact worden bepaald of de 
doelstelling ten aanzien van de verdeling van de woningvoorraad in 2040 wordt gehaald. De 
prognose voor 2019-2021 (start bouw) laat zien dat een fors aandeel (35%) bestaat uit 
sociale huurwoningen (inclusief zelfstandige studenteneenheden) ) en meer dan 20% in de 
middencategorie (huur én koop).   
De volledige planvoorraad 2040 bestaat voor 32% bestaat uit sociale huurwoningen. Op 
basis hiervan is de verwachting dat het aandeel sociale huurwoningen van de 
woningvoorraad in 2040 op peil blijft ten opzichte van het huidige beeld (geschat aandeel 
van 32-36%). Hierbij dient wel te worden aangetekend dat het niet alleen gaat om het op peil 
houden van de voorraad maar ook om het komen tot meer gemengde wijken. Daarnaast gaat 
het (op basis van de huidige planvoorraad) voor een deel om toevoeging van zelfstandige 
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studenteneenheden. Met betrekking tot de planvoorraad woningen in de middencategorie 
zien we dat het aantal middenhuurwoningen waarvan op korte termijn de bouw start fors 
terug loopt.  
 

 
 
Gelet op de ambities voor de verdeling van de woningvoorraad in 2040 betekent dit dat er 
voor beide segmenten (sociale huur- en middensegment) een urgente opgave ligt. De 
bouwproductie 2019-2021 geeft echter weer dat er op korte termijn met name een zeer 
forse inspanning nodig is ten aanzien van het middensegment gelet op de teruglopende 
jaarlijkse productie in dat segment.    
 
We sturen actief op beide segmenten door in lopende projecten waar mogelijk programma’s 
aan te passen. Daarnaast sturen we bij nieuwe projecten/initiatieven op de beoogde 
ambities.  
 
De netto opbrengsten die voortkomen uit het gebruik van de conversieregeling 2017 zijn 
middels motie 2017/191 geoormerkt voor het realiseren van meer betaalbare woningen in 
het sociale en middenhuursegment. Zoals in hoofdstuk 6.1 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.   
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4.2 Duurzame mobiliteit  
Inleiding 
Deze paragraaf gaat in op de opgave duurzame mobiliteit, hierin wordt het mobiliteitsbeleid 
toegelicht als kader voor de investeringen vanuit het programma bereikbaarheid. Ook de 
financiële actualisatie van het programma bereikbaarheid wordt toegelicht in deze paragraaf.  
 
Het mobiliteitsbeleid  
Utrecht gezond, aantrekkelijk en bereikbaar houden is een grote opgave. De bevolkingsgroei 
in de regio, de economische groei en de toenemende mobiliteit per inwoner zetten druk op 
het mobiliteitssysteem. De U Ned mobiliteitsanalyse van rijk, regio en gemeente laat zien dat 
de bereikbaarheid van Utrecht in 2030 onder druk staat voor alle modaliteiten (fiets, OV en 
auto). Vóór 2030 is al sprake van druk op belangrijke stedelijke routes (vooral van en naar 
Utrecht Centraal), op diverse kruispunten en een deel van het hoofdwegennet. 
 
Aantrekkelijk en bereikbaar is de ambitie waarmee Utrecht sinds 2012 richting geeft 
aan de stedelijke mobiliteit en de inpassing daarvan in de openbare ruimte. 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:  
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Met het in 2016 vastgestelde mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ 
(SRSRSB) 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. Met het mobiliteitsplan kiest Utrecht voor: 

1. Meer verblijfskwaliteit, betere oversteekbaarheid en betere leefbaarheid  
2. Kiezen voor maatwerk: de plek in de stad bepaalt de mobiliteitsaanpak  
3. Meer ruimte voor de voetganger  
4. Meer ruimte voor de fietser, stedelijk en regionaal  
5. Systeemsprong van het openbaar vervoer  
6. Goede autobereikbaarheid voor bestemmingsverkeer, zo veel mogelijk via de RING  
7. Efficiënt en schoon goederenvervoer, inzetten op water en spoor waar dit zinvol is  
8. Verkeersveilige stad, zoveel mogelijk 30 km/u  
9. Beter benutten van de ruimte, door goede afspraken met bedrijven en organisaties,  

betere afstelling van verkeerslichten en moderne technologie  
10. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen volgen de capaciteit van de infrastructuur. 

 
Deze keuzes zijn uitgewerkt 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 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-mobiliteit/2016-05-mobiliteitsplan-utrecht-2025-slimme-routes-slim-regelen-slim-bestemmen.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-mobiliteit/2016-05-mobiliteitsplan-utrecht-2025-slimme-routes-slim-regelen-slim-bestemmen.pdf
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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 zijn er fietsparkeernormen voor 
bouwplannen ingesteld. De stad krijgt steeds meer nieuwe doorfietsroutes die aansluiten op 
het regionale netwerk en we bouwen fietsenstallingen. Nieuwe 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 busbanen Dichterswijk en Transwijk, de Uithoflijn gaat, op basis van de 
huidige planning, dit jaar in bedrijf. Naast Utrecht Centraal 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 voor autoverkeer verbindt de wijken met 
elkaar en met de RING (bijv. de herinrichting van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)) 
Andere wegen worden in principe 30 km/u. Waar het kan, krijgen de verbindingswegen een 
inrichting als stadsboulevard: veilig en goed oversteken en meer groen. 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 
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mogelijk te maken, zullen alternatieven beschikbaar moeten komen zoals 
fietsparkeervoorzieningen en (auto)deelconcepten. Ter vervanging van de Nota Stallen en 
Parkeren wordt dit jaar een overkoepelende parkeervisie opgesteld waarin onder andere 
parkeernormen, invoering betaald parkeren, parkeren op afstand en fietsparkeren verder 
worden uitgewerkt. Vrachtverkeer gebruikt bij voorkeur de routes van het kwaliteitsnet 
goederenvervoer. 

 

 
 
Slim Regelen 
Met Slim Regelen richten we ons op de mobiliteitskeuzes van de reiziger en op het zo goed 
mogelijk geleiden van de verkeersstromen. 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 
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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.  
 

 
 
Slim Bestemmen 
Het derde deel van het mobiliteitsplan, ‘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 ‘mee-ontworpen’ 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.  
 
Met name in de grote ontwikkelgebieden van de RSU, Beurskwartier en Merwedekanaalzone, 
is het ‘mee-ontwerpen’ essentieel. Alleen met maximale inzet op een duurzaam 
mobiliteitssysteem is het daar mogelijk de woningbouwambities en de ambities voor gezond 
stedelijk leven waar te maken. Het is van belang dat daarbij ook de mogelijkheden van 
vernieuwende mobiliteitsvormen en -diensten optimaal worden benut. Denk bijvoorbeeld 
aan ‘Mobility as a service': een van de ontwikkelingen hierin is de mogelijkheid al je reizen 
op basis van jouw persoonlijke voorkeuren te plannen, boeken en betalen, met alle 
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vervoermiddelen, via bijvoorbeeld een app op je mobiele telefoon. Zodat eigen bezit van een 
auto of fiets niet nodig is. 
 

 
 
We doen veel, maar meer is nodig 
Met de geprogrammeerde projecten zetten we de komende paar jaar belangrijke stappen in 
de realisatie van de ambities uit zowel de RSU als het mobiliteitsplan. 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. De extra investeringen die we dit jaar doen 
worden toegelicht in de actualisatie programma bereikbaarheid.      
 
Dit jaar worden de RSU en het mobiliteitsplan SRSRSB geactualiseerd en leggen we een 
verbinding tussen mobiliteit en de grootschalige (woning)bouwontwikkelingen in stad en 
regio in de periode tot 2040. Hiervoor worden verschillende verkeerscirculatie studies in 
relatie tot de stedelijke ontwikkeling (o.a. noordwest en zuidwest) uitgevoerd. De keuzes 
over deze ontwikkelingen worden in samenhang gemaakt in de actualisatie van de RSU en 
SRSRSB. Daarnaast wordt in samenwerking met de provincie onderzoek gedaan naar de 
verbetering van de doorstroming van het OV in de stad op verschillende locaties. Wij stellen 
in de Voorjaarsnota 2019 voor om middelen te bestemmen voor de mobiliteitstransitie 
waaronder het actualiseren van SRSRSB, de (circulatie) onderzoeken en (start van) 
bijbehorende planvoorbereiding en uitwerking van de OV verkenningen. 
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Voor de middellange termijn is de bottleneck niet zozeer de woningbouwproductie of de 
bouw van kantoren, onderwijsinstellingen enzovoort. Dit blijkt ook uit voorgaande paragraaf 
waarin de planvoorraad is toegelicht. Het gaat om de vraag: hoe komen we straks bij die 
woningen en werkplekken? Het simpelweg uitbreiden van het huidige mobiliteitssysteem is 
geen optie. Daarom werken wij ook met Rijk, provincie en andere gemeenten aan het 
mobiliteitssysteem van de toekomst onder de noemer U Ned en aan het Toekomstbeeld OV. 
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. De financiële opgave voor de 
systeemsprong mobiliteit bedraagt volgens de huidige inschatting, zoals ook gemeld in het 
MPB 2018, tot 2040 enkele miljarden, afhankelijk van de gekozen oplossingen met Rijk en 
regio. De gemeente zal hieraan moeten bijdragen. 
 
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, OV-knooppunten en –doorstroming, smart mobility en 
verkeers- en mobiliteitsmanagement. Daarom werken de U Ned partners voor dit soort 
maatregelen samen een Korte Termijn Aanpak (KTA) uit, die zich richt op de periode tot en 
met 2022. De KTA is daarmee de eerste stap in de systeemsprong. 
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Actualisatie programma bereikbaarheid 
Het programma bereikbaarheid is een gesloten financieel systeem.  
Jaarlijks wordt een bedrag vanuit gemeentelijke middelen toegevoegd aan het programma 
bereikbaarheid. Daarnaast wordt een deel van de investeringen bekostigd vanuit gelden van 
derden (met name subsidies). Met dit beschikbare budget kunnen projecten meerjarig 
worden geprogrammeerd. Binnen het programma 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.  
Tot slot worden financiële voordelen uit afgesloten projecten ingezet voor nieuwe 
investeringen en worden tegenvallers opgevangen binnen het programma.  
 

 
 
Jaarlijks wordt bij de actualisatie van het programma de uitvoeringsplanning van projecten 
over de jaren bepaald en eventueel bijgesteld (kasritme). Naast de voordelen op afgesloten 
projecten bepaalt de geactualiseerde uitvoeringsplanning de ruimte in de reserve. Deze 
ruimte kan ingezet worden voor het inpassen van tegenvallers en nieuwe investeringen.  
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Financiële context 
In de tijden van de laagconjunctuur (2009 tot en met 2013) zijn er, naast extra middelen 
voor luchtkwaliteit, ook bijstellingen gedaan in het structurele budget van het programma 
bereikbaarheid die de opbouw van de reserve negatief hebben beïnvloed, zoals een uitname 
uit de reserve van 43,65 miljoen euro bij de voorjaarsnota 2012. In de voorjaarsnota 2016 
en 2017 zijn er weer structurele middelen toegevoegd voor het sparen voor de 
systeemsprong (4,6 miljoen euro). Met het laatste coalitieakkoord is er 9,9 miljoen euro 
structureel per jaar toegevoegd aan het programma bereikbaarheid.  
 
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, nieuwe fietsenstallingen, Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en 
verkeersveiligheidsprojecten. Voor een financieel overzicht van alle projecten die binnen het 
programma bereikbaarheid worden uitgevoerd verwijzen wij naar de vertrouwelijke bijlage 
‘Financieel overzicht programma bereikbaarheid’. Het huidige financiële beeld laat zien dat 
het programma bereikbaarheid tot 2027 volledig is geprogrammeerd met projecten of 
bestemd is voor specifieke doeleinden.  
 
Maar de huidige investeringen zijn onvoldoende. Op basis van de inzichten vanuit U Ned, 
zoals ook gemeld in het MPB 2018, verwachten we een financiële opgave van enkele 
miljarden tot 2040, afhankelijk van de gekozen oplossingen met rijk en regio. Naast dat 
middelen nodig zijn voor de mobiliteitsmaatregelen voor de stad, sparen we voor de 
cofinanciering van deze systeemsprong. Tot slot zien we dat door stijgende prijzen en druk 
op de markt, we met hetzelfde budget steeds minder kunnen doen.  

Herprogrammering 2019 
Zoals toegelicht bij “financiële systeem” wordt jaarlijks bij de actualisatie van het programma 
bereikbaarheid, de beschikbare financiële ruimte ingezet voor nieuwe of lopende projecten. 
In 2019 is het jaarrekening resultaat 2018 beschikbaar voor herprogrammering, 
programmeren we middelen vanuit het budget SRSRSB en bestemmen we middelen vanuit 
het project doorfietsroute langs spoor Amsterdam voor een ander doel. 
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Herprogrammering jaarrekeningresultaat  
In 2018 is een resultaat behaald op de gemeentelijke middelen van €5,326 miljoen euro op 
afgesloten projecten. Dit resultaat is ontstaan doordat onder andere de projecten Beter 
Benutten Vervolg,  Nouw Leidsche Rijn Centrum en het Economisch Investeringsfonds (EIF) 
met een voordeel zijn afgesloten.  Deze middelen worden voor onderstaande knelpunten 
ingezet.  
 

 
 
Toelichting op de projecten 
Indexatie NRU  
De NRU is een langlopend project waardoor er een relatief lange tijd zit tussen start van het 
project en de aanbesteding. Gezien de huidige conjunctuur is er sprake van aanzienlijke 
prijsstijgingen ten opzichte van de oorspronkelijke raming. De grootste bijdragen voor de 
NRU komen van de provincie Utrecht en het Rijk. De gemeente levert zelf een bijdrage (bij 
één onderdoorgang) van 16,6 miljoen euro. De andere partijen indexeren hun bijdragen. De 
1 miljoen euro is de indexering van de Utrechtse bijdrage over de periode tot en met 2018.  
 
Toegankelijke bushaltes 
In het programma bereikbaarheid is 0,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om tot en met 
2020 nog meer haltes toegankelijk te maken. Er is onder andere met SOLGU, provincie, 
vervoerder een lijst gemaakt van 25 prioritaire haltes. De inschatting van gemiddeld 20.000 
euro per halte is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Aanpassingen aan de haltes vereist 
namelijk maatwerk en een zorgvuldige inpassing in de omgeving (bomen, aansluiting 
gidslijnen, aanpassing aanliggende fietspaden, langere haltes). Om toch de 25 haltes te 
kunnen realiseren heeft de gemeente Utrecht een subsidieaanvraag ingediend bij de 
provincie en deze is toegekend. Ondanks deze subsidie is er nog een tekort van 0,142 
miljoen euro. We verwachten de laatste 5 haltes van dit project dit jaar nog uit te voeren, en 
daarmee zijn 70% van de haltes toegankelijk voor mensen met een visuele of motorische 
beperking.  
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Restbudget RSS 
Vanuit dit project hebben we in het MPB 2018 een bijdrage van 2 miljoen euro geleverd voor 
het knelpunt van de Uithoflijn. Bij nader inzien was deze verlaging van het budget iets te 
hoog. Onder andere door afrondende werkzaamheden bij de onderdoorgang Vaartsche Rijn 
verwachten we daarom nu een overschrijding van 0,150 miljoen euro op dit budget.  
 
Tekort doorfietsroute om de Oost 
De doorfietsroute om de Oost laat een financieel knelpunt zien ten opzichte van het 
beschikbare budget. Gelet op het stadium waarin het project zich nu bevindt kan dit 
knelpunt niet binnen het project worden opgelost. De verklaring van het tekort is dat het 
ontwerp moest worden aangepast vanwege de zwaardere eisen in verband met het 
busverkeer. Er is extra onderzoek verricht en er zijn nieuwe eisen in het bestek opgenomen 
ter voorkoming van problemen met de zetting van de ondergrond (vergelijkbaar met 
Tolsteegsingel). Uiteindelijk heeft het laatste ook geleid tot hogere kosten voor de realisatie 
van de onderbaan. Daardoor leidde de aanbesteding van het deel Wittevrouwensingel tot 
hogere kosten dan voorzien. Vervolgens bleek dat het werk van Vitens en Stedin, dat vooraf 
ging aan de herinrichting, in de tijd uitliep wat leidde tot stagnatiekosten bij onze aannemer. 
Deze vertraging bracht tevens met zich mee dat tijdelijke maatregelen nodig waren om de 
Singelloop toch te kunnen laten doorgaan.  
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Tekort Doorfietsroute Overvecht/De Uithof  
De doorfietsroute Overvecht – De Uithof laat een financieel knelpunt zien ten opzichte van 
het beschikbare budget. Gelet op het stadium waarin het project zich nu bevindt kan dit 
knelpunt niet binnen het project worden opgelost. Tegenvallers tijdens de uitvoering, 
waaronder calamiteiten aan de gasleiding en de waterleiding, hebben geleid tot 
stagnatiekosten van de aannemer. Een deel van deze kosten zijn gedekt door derden. 
Daarnaast zijn er hogere plankosten gemaakt door intensieve participatie op de tracédelen 
Karel Doormanlaan, Esveldstraat en Pieter Nieuwlandstraat.   
 
Maatregelen Kanaalstraat  
Betrokkenen in de buurt hebben een buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat opgesteld. Deze is 
door College en Raad omarmd, met uitzondering van de korting op de parkeertarieven in de 
parkeergarage Kop van Lombok. Dit is voor de winkeliersvereniging een belangrijk punt. Het 
behouden van draagvlak voor de buurtvisie van alle betrokkenen is van groot belang. Met dit 
draagvlak kunnen wij snel door met de planvorming en uitvoering van de herinrichting. Om 
dit verschil van inzicht te overbruggen hebben afgelopen maanden diverse gesprekken 
plaatsgevonden. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad zijn afspraken gemaakt 
over flankerende maatregelen en het bijbehorende budget waarmee wij in gezamenlijkheid 
de economische vitaliteit van het winkelgebied Kanaalstraat/Damstraat versterken, met 
name tijdens de herinrichtingswerkzaamheden. Het gaat om maatregelen die het 
winkelgebied versterken en vergroten, het moskeeplein aantrekkelijker maken om te 
verblijven en het verlagen van de parkeertarieven van de parkeergarage Kop van Lombok 
tijdens de periode van herinrichting. 
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Het door de gemeente toegezegde maatregelenpakket bedraagt 0,209 miljoen euro. Voor 
een bedrag van 0,042 miljoen euro is bestaande dekking aanwezig, zodat vanuit het 
programma bereikbaarheid nog een bedrag van 0,167 miljoen euro nodig. Dit is extra 
budget bovenop het budget voor de herinrichting.   
 

 
 
Onderzoek zwaar vrachtverkeer Oudegracht 
De historische binnenstad van Utrecht kenmerkt zich door ca. 800 gemetselde, grotendeels 
particuliere en als monument beschermde kelders onder de openbare weg. Om de kelders te 
beschermen en de openbare ruimte veilig te houden, geldt er een aslastbeperking van 2 ton 
op de straten waar zich kelders onder bevinden. Ondanks deze beperking ontvangt de 
gemeente met enige regelmaat meldingen over schade aan kelders, waarbij door de 
bewoners veelal de toename van (te zwaar) verkeer op de grachten als oorzaak wordt 
vermeld. De gemeente constateert ook een toename van zwaar verkeer in de binnenstad. We 
zien dit jaar (2018) een forse toename van de boetes ten opzichte van 2017, waarbij soms 
uitschieters van meer dan 250% overschrijding (5 ton). De gemeente Utrecht wil de 
historische werfkelders voor de toekomst behouden en ervoor zorgen dat de openbare weg 
veilig gebruikt kan worden. Dit jaar wordt onderzocht hoe de bescherming van dit erfgoed 
het beste gecombineerd kan worden met het gebruik van de binnenstad. Vanuit het 
programma bereikbaarheid wordt bijgedragen aan dit onderzoek.  
 
Uitwerking BOK Ring A27 2020 t/m 2022 
Voor de planvorming Ring Utrecht is in 2018 een bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat 
afgesloten. Hierin is opgenomen dat de gemeente Utrecht de gemeentelijke werkzaamheden 
financiert. Er resteert voor 2019 een budget van 0,424 miljoen euro. Dit bedrag is voldoende 
voor dekking van de werkzaamheden in 2019. Voor de jaren daarna is het resterende budget 
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(0,154 miljoen euro) ontoereikend. In 2019 wordt daarnaast meer inzet verwacht vanwege 
het afsluiten van verschillende realisatieovereenkomsten tussen RWS en gemeente Utrecht. 
Hierin worden de belangen van de gemeente Utrecht tijdens en na oplevering geborgd. 
Tevens worden bilaterale afspraken gemaakt tussen gemeente en provincie over de 
aanpassingen aan de Koningsweg.  
 

 
 
Tekort Oosterspoorbaan fase 2 
De uitvoering van het project Oosterspoorbaan is geknipt in twee fases. In de tweede fase is 
bij de raming onvoldoende rekening gehouden met de extra kosten voor het werken naast 
een in gebruik zijnde spoorlijn en het werken in vervuilde grond. Daarnaast is in de eerste 
fase een tekort van 0,265 miljoen euro ontstaan door onvoorziene kosten voor onder andere 
de aanpassing van de kruising Koningsweg en extra groenaanpassingen. Hierdoor is er een 
totaal tekort van 0,380 miljoen euro.   
 
Kop Oudenoord/Kaatstraat (As Votulast) 
In het kwartaaloverleg met de wijkraad over de ontwikkelkoers Oudenoord/Neijenoord is in 
november 2018 toegezegd om, vooruitlopend op herinrichting van de As Votulast, alvast te 
zoeken naar no-regret-maatregelen voor vergroening. Een van deze maatregelen kan 
worden getroffen op de kop Oudenoord – Kaatstraat. Voor de dekking hiervan wordt het 
restant EIF-middelen ingezet.    
 
Snelfietsroutes 
In samenwerking met de provincie werken we aan vier snelfietsroutes. Voor de routes 
richting Amersfoort en Nieuwegein moet er binnen de gemeentegrenzen nog aanpassingen 
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worden gedaan. De provinciale bijdrage is 65% van de totale investering. Onze bijdrage is  
0,9 miljoen euro.  
 

 
 
Toelichting herprogrammering middelen mobiliteitsplan SRSRSB  
Naast de herprogrammering van het jaarrekeningresultaat programmeren we bij de 
actualisatie 2019 van het programma bereikbaarheid een deel van de middelen bestemd 
voor het mobiliteitsplan SRSRSB. Voorwaarde voor de besteding van deze middelen is dat de 
projecten passen binnen de doelen van het mobiliteitsplan SRSRSB. Het afwegingskader zal 
komend jaar, met de actualisatie van het mobiliteitsplan SRSRSRB, verder worden uitgewerkt. 
Investeringen die we nu ten laste van dit budget brengen gaan ten koste van de toekomstige 
investeringsruimte.  
 
We programmeren nu 10,373 miljoen euro aan projecten uit dit budget. We zetten een deel 
van de middelen in voor investeringen op de middellange termijn; de tweede onderdoorgang 
NRU en de reservering van Maatregelen GOW/ minder hinder. Deze middelen reserveren we 
vanaf 2026 in het programma bereikbaarheid. Daarnaast hebben we nog twee investeringen 
op korte termijn ingepast vanwege de hoge urgentie. Hiermee leggen we een beslag op 
toekomstige middelen, wat mogelijk is omdat deze ruimte beschikbaar is in de reserve door 
de tijdelijke aanvulling vanuit de algemene dekkingsreserve (zie ook f. nieuwe kasschuif). 
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De herprogrammeringen uit de tabel worden hierna toegelicht. 
 
Tweede onderdoorgang NRU  
Na de extra bijdragen van gemeente (19 miljoen euro), provincie (9 miljoen euro) en Rijk (5 
miljoen euro, inclusief BTW) resteert op basis van de kostenraming van de NRU (prijspeil 
oktober 2018) voor een variant met twee onderdoorgangen en één viaduct, een tekort van 8 
miljoen euro. Het tekort is het gevolg van prijsstijgingen en nadere uitwerkingen van het 
ontwerp. Voor de leefbaarheidsdoelstelling is het van groot belang dat er een tweede 
onderdoorgang mogelijk wordt gemaakt en daarom is er een bedrag van 4 miljoen euro 
gereserveerd (naast de al eerder genoemde 1 miljoen euro voor indexering). 
Ten behoeve van de besluitvorming over de kredietaanvraag in 2020 wordt in het VO naar 
een kostenbesparing gezocht van 3 miljoen euro. Uit de VO-raming (gereed 1e kwartaal 
2020) volgt of de taakstelling behaald is, of dat aanvullende dekking nodig. Hierin wordt de 
indexatie van de rijksbijdrage en de (resterende) provinciale bijdrage betrokken, waarover in 
2019 meer zekerheid ontstaat. De raad wordt per brief geïnformeerd over de uitkomsten van 
de VO-raming. Deze wordt opgesteld op basis van het dan geldende prijspeil, en vormt de 
basis voor de aanvraag voor het uitvoeringskrediet.  
 
Reservering Maatregelen GOW/Minder Hinder vanuit SRSRSB   
Aan de partners in GoedopWeg heeft de gemeente Utrecht toegezegd een bedrag van  5 
miljoen euro te reserveren voor maatregelen in het kader van de Minder Hinder opgave, 
waarvan een bedrag van 2,5 miljoen euro afhankelijk is van de bijdrage die Rijkswaterstaat 
levert. Het gereserveerde bedrag is gebaseerd op de berekende hinder door de aanleg van 
de Noordelijke Randweg Utrecht te vergelijken met die van de Rijkwaterstaat-projecten (15% 
vs. 85%) en vervolgens het benodigde budget op basis van deze verhouding te relateren aan 
het budget bij Rijkswaterstaat voor haar 3 projecten binnen de Minder Hinder-samenwerking 
(ca 35 miljoen euro). 
Afgesproken is dat er wordt ingezet op een duurzaam pakket, vooral gericht op blijvende 
gedragsverandering in het gebruik van fiets en OV. Het maatregelenpakket wordt nog nader 
uitgewerkt. Vanuit de middelen SRSRSB wordt de gemeentelijke bijdrage gereserveerd in de 
jaren 2025 tot en met 2027. 
 
Moldaudreef  
De Moldaudreef is ingericht als een 50 km/u weg. Weggebruikers worden met verschillende 
voorrangssituaties geconfronteerd. Vanwege de huidige inrichting in combinatie met de 
hoeveelheid verkeer is het lastig oversteken op de kruisingen met de Wolgadreef en de 
Neckardreef en dit leidt tot verkeersonveiligheid. De totale investering om de Moldaudreef te 
verbeteren is geraamd op 1 miljoen euro. Hiervan wordt 0,3 miljoen euro bijgedragen vanuit 
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de middelen voor verkeersveiligheid. Het resterende bedrag van 0,7 miljoen euro dekken we 
uit de middelen SRSRSB.      
 
Sparen voor As Votulast  
De inrichting van de route Adelaarstraat, Willen van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, 
Pieter Nieuwlandstraat en Kaatsstraat (As Votulast) sluit niet aan bij het karakter van de 
omliggende woonomgeving. We willen de oversteekbaarheid en leefbaarheid op deze route 
verbeteren. De totale investering is geraamd op circa 4 miljoen euro, hiervoor is op dit 
moment geen financiële ruimte binnen het programma bereikbaarheid. Maar we zetten wel 
een eerste stap door dit jaar 0,9 miljoen euro te reserveren. Dit dekken we uit de middelen 
voor investeringen SRSRSB. Daarnaast is nu 0,7 miljoen euro nu beschikbaar voor de no-
regretmaatregel op de Kop Oudenoord/Kaatstraat, zie de toelichting bij acute knelpunten. 
 
Toelichting herprogrammering doorfietsroute spoor Amsterdam 
Voor het project doorfietsroute langs spoor Amsterdam is in het MPB 2018 een bedrag van 
5,2 miljoen euro gereserveerd. Van dit bedrag herprogrammeren we 0,4 miljoen euro voor 
de spooronderdoorgang Locomotiefstraat.  
Het project doorfietsroute spoor Amsterdam zetten we daarnaast tijdelijk ‘on hold’. Voor dit 
project zijn nog geen verplichtingen aangegaan en de aansluiting van deze doorfietsroute 
met de stad met nog worden onderzocht (Spijkerstraat/ Boorstraat, Amsterdamsestraatweg 
en Demkabrug). Het resterende bedrag van 4,8 miljoen euro willen we in 2019 beschikbaar 
hebben voor de restopgave fietsparkeren (tenminste 9000 plekken) voor o.a. de gebruikers 
van het Centraal Station. 
 

 
 
Spooronderdoorgang Cartesiusdriehoek/ Locomotiefstraat 
De spooronderdoorgang is randvoorwaardelijk voor het realiseren van woningbouw in de 
Cartesiusdriehoek. De totale investeringskosten van de onderdoorgang Locomotiefstraat 
worden geraamd op 10,5 miljoen euro. De gemeentelijke bijdrage is  2,5 miljoen euro 
(waarvan 1 miljoen euro RSU) en de  externe bijdrage (subsidies) is 7,6 miljoen euro. Er 
resteert een tekort van 0,4 miljoen. Gelet op de urgentie van dit project lossen we dit 
knelpunt op door herprogrammering van de beschikbare ruimte binnen het project 
Doorfietsroute langs Spoor Amsterdam. 
 
Restopgave fietsparkeren Centraal Station 
Ook als de grootste fietsenstalling ter wereld volledig in bedrijf is, zijn er veel meer plekken 
nodig voor fietsparkeren stationsgebied. Er ligt een aanzienlijke restopgave van tenminste 
9.000 plekken. Het gebied rondom het Centraal Station is volop in beweging. Naar 
verwachting kunnen er op korte termijn kansen voorbij komen om die restopgave deels in te 
vullen. Om daarin slagvaardig te kunnen handelen en kansen niet te missen is het 
noodzakelijk dat er binnen het programma bereikbaarheid geld wordt geoormerkt voor dit 
doel. Met het voortschrijden van de tijd wordt het gebied rondom CS dichtgetekend en –
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gerekend. Dat maakt dat het later invullen van de restopgave zal leiden tot technisch 
moeilijker en duurdere oplossingen. Het benodigde investeringsbedrag is afhankelijk van de 
locatie en de omvang, en de cofinanciering vanuit het Rijk. 
Door nu het project doorfietsroute spoor Amsterdam ‘on hold’ te zetten is er dekking voor 
extra plekken fietsparkeren stationsgebied wanneer een mogelijkheid zich voordoet. We 
kiezen niet voor herprogrammering van deze middelen in 2019 gezien de onzekerheid en de 
onduidelijkheid over het benodigde bedrag. Zal de kans zich in 2019 voordoen, dan zullen 
we in 2020 de mogelijkheden onderzoeken voor de dekking van de fietsroute in het 
programma bereikbaarheid. Doet de kans zich niet voor, dan onderzoeken we in 2020 de 
mogelijkheden voor de dekking van het fietsparkeren Stationsgebied binnen het programma 
bereikbaarheid. 

Financieel beeld programma bereikbaarheid t/m 2040 
In het coalitieakkoord 2018-2022 is aangekondigd dat we de horizon van het mobiliteitsplan 
verlengen tot 2040. Dit betekent dat we het programma bereikbaarheid, dat nu loopt tot en 
met 2033, continueren tot 2040 met alle bijbehorende financiële middelen. Dit is een bedrag 
van 29,5 miljoen euro per jaar, waarvan 18,5 miljoen euro reeds structureel in de begroting 
is verwerkt en 11 miljoen euro tot 2033. Het laatste bedrag was indertijd toegekend voor het 
Actieplan Luchtkwaliteit voor een periode van 20 jaar. Het zal worden toegevoegd aan de 
middelen SRSRSB.   
De 18,5 miljoen euro bestaat uit, 4 miljoen euro regulier budget (SRSRSB), middelen voor 
sparen systeemsprong uit de voorjaarsnota’s 2016 t/m 2018 (6,6 miljoen euro) en overige 
middelen toegekend bij de voorjaarsnota 2018 onder andere voor doorgaande fietsroutes, 
luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, 30 km straten en SRSRSB (7,9 miljoen euro).  
 
In onderstaande tabel is het totale beschikbare budget voor het programma bereikbaarheid 
voor de jaren 2019 tot en met 2040 opgenomen. Door de middelen coalitieakkoord en het 
verlengen van de horizon naar 2040 is het totale beschikbare budget substantieel 
toegenomen ten opzichte van het MPB 2018. 
 

 
 
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 2019 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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Jaarprogrammering bereikbaarheid en de stand van de reserve bereikbaarheid 
Zoals toegelicht bij ‘financieel systeem’ wordt jaarlijks bij de actualisatie van het programma 
bereikbaarheid, naast de herprogrammering, ook de uitvoeringsplanning van lopende en 
nieuwe projecten over de jaren bepaald en eventueel bijgesteld (kasritme).  
 
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 
2019.  
Dit leidt tot het volgende beeld van de verwachte jaarlijkse uitgaven bereikbaarheid en de 
stand van de reserve:  
 

 
 
De beginstand per 1 januari 2019 van de reserve bereikbaarheid is 9,1 miljoen euro hoger 
dan de eerdere prognose. Deze hogere stand is het gevolg van de verwerking van het 
resultaat 2018. Naast het voordelige resultaat van €5,326 miljoen op de afgesloten 
projecten, komt dit doordat projecten zijn vertraagd waardoor er in het jaar 2018 minder is 
besteed en door voordelen op interne bijdragen aan projecten. (Voor verdere toelichting over 
de in 2018 afgesloten projecten verwijzen we naar de jaarrekening 2018, onderdeel af te 
sluiten investeringen). 
In de tabel is zichtbaar dat zonder tijdelijke aanvulling uit de algemene dekkingsreserve 
(kasschuif) de reserve onder nul komt in 2019 tot en met 2021. 
 
In de stand van de reserve bereikbaarheid zijn de volgende aanpassingen verwerkt: 

a. Inpassing kasritme / jaarlijkse uitvoeringsplanning 
b. Structurele budgetten voor reguliere werkzaamheden  
c. Verwerking middelen coalitieakkoord 
d. Budgettair neutrale aanpassingen  
e. Herprogrammering Verder 
f. Nieuwe kasschuif (tijdelijke aanvulling reserve) 
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Deze mutaties worden onderstaand toegelicht.   
 

a. 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, 
Amsterdamsestraatweg/Kanaalstraat). 
 
De belangrijkste aanpassingen in het kasritme zijn: 

1. Europalaan; In het MPB 2018 is vanuit het project overige verbindingswegen een 
budget van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Europalaan. Op dat moment 
was er geen ruimte in de reserve om het gehele bedrag op korte termijn te 
programmeren en is een bedrag van 2,7 miljoen euro gepland in 2023. Dit bedrag is 
nu naar 2021 geschoven. 

2. Noordelijke Randweg Utrecht; De 19 miljoen euro die is gereserveerd voor een 
tweede onderdoorgang (Amendement bij voorjaarsnota 2017) kan op zijn vroegst 
worden ingepast in het kasritme van 2025 (6 miljoen euro), 2026 (5 miljoen euro) en 
2027 (8 miljoen euro).  

3. Fietstunnel Cartesiusdriehoek/Locomotiefstraat; De gemeentelijke bijdrage van 1,5 
miljoen euro verschuift van 2020 naar 2019 omdat de aanbesteding via ProRail dit 
jaar start.  

4. Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat; Het beschikbaar gestelde budget voor de 
rente- en afschrijvingskosten voor de investeringen Amsterdamsestraatweg en 
Kanaalstraat vervalt in 2020 en 2021in verband met de latere verwachte oplevering. 
De rente- en afschrijvingskosten lopen nu twee jaar langer door in 2035 en 2036.  

5. Fietsverbinding USP Rijnsweerd; Dit project is opgenomen in het kasritme van 2026 
en verschuift van de lijst voorgenomen investeringen naar geprogrammeerde en 
lopende projecten. 

6. Westelijke stadsboulevard: De concept geactualiseerde raming van het Voorlopig 
Ontwerp (VO) laat zien dat de kosten t.o.v. het IPVE substantieel hoger uitvallen. Dat 
komt onder andere door de gestegen prijzen en de marktwerking, minder 
mogelijkheden voor hergebruik van materialen, hogere voorbereidingskosten als 
gevolg van het nieuwe verkeersmodel VRU 3.4 en hoger risicoprofiel ten gevolge van 
mogelijk hogere kosten voor extra geluidsmaatregelen (bij IPvE als risico benoemd). 
Voordat we verder gaan met het VO werken we een aantal scenario’s uit. Ook voeren 
we een contraexpertise op de geactualiseerde raming uit. De uitkomsten van deze 
zaken zijn nodig om tot een goed ontwerp te komen. In het kasritme zijn de rente- 
en afschrijvingskosten voor de investeringen Westelijke Stadsboulevard verschoven 
naar 2023. In het MPR 2020 zal op basis van het VO de afschrijvingsplanning in de 
tijd opnieuw worden bezien. 
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b. Structurele budgetten voor uitvoering reguliere werkzaamheden 
In de wijken moeten vaak kleine verkeerskundige aanpassingen worden gedaan, waarvoor 
momenteel geen budget is geregeld. Om zaken sneller te kunnen afhandelen reserveren we  
hiervoor een structureel budget van 0,1 miljoen euro. 
Daarnaast bundelen we de beschikbare budgetten vanuit maatschappelijke opvang (0,07 
miljoen euro), Verkeersveiligheid (0,05 miljoen euro), het coalitieakkoord (mobiliteit voor 
iedereen 0,05 miljoen euro) en voortzetten koers SRSRSB (0,130 miljoen). Het totale bedrag 
van 0,3 miljoen euro zetten we structureel in voor scholen- en wijken aanpak; onder andere 
voor de uitvoering van het praktisch verkeersexamen en het fietsprogramma vluchtelingen. 
 

c. Programmering middelen coalitieakkoord  
Met het laatste coalitieakkoord is er structureel een budget van 9,9 miljoen euro toegevoegd 
aan het programma bereikbaarheid. Onderstaande tabel laat zien waarvoor deze middelen 
beschikbaar zijn gesteld. 
 

 
 
Uiteraard kunnen we alleen nog voor de eerste jaren de middelen toewijzen aan concrete 
projecten. Deze projecten worden hieronder toegelicht. Voor de toekomst zijn de middelen 
bestemd voor projecten conform de in het coalitieakkoord genoemde doelen. Bij de 
berekening van de stand van de reserve gaan we er vooralsnog vanuit dat we deze gelden 
besteden in het jaar dat ze beschikbaar worden gesteld. Dit geldt niet voor de middelen van 
de schaalsprong mobiliteit/systeemsprong. 
 
Middelen schaalsprong mobiliteit/ systeemsprong 
Deze middelen sparen we voor de systeemsprong. Omdat we hiervoor de eerste jaren nog 
geen uitgaven hoeven te doen, kunnen we deze middelen inzetten voor de kasschuif (zie f. 
Nieuwe kasschuif). 
 
Coalitieakkoord middelen voortzetten koers SRSRSB en scholen- en wijkenaanpak  
Deze middelen zijn zowel bedoeld voor de uitbreiding van laadpalen (programma 
Duurzaamheid) als voor mobiliteitsmanagement en slim regelen (programma 
bereikbaarheid).  
 



47 | P a g i n a    
 

 
 

1. Duurzame mobiliteit: Vanuit de middelen uit het coalitieakkoord voortzetten koers 
SRSRSB, middelen zero-emissie stadslogistiek (decembercirculaire 2018) en het 
restant op het project continuïteit slim regelen worden in 2019 de volgende 
mobiliteitsmaatregelen uitgevoerd:  
Vanuit deze projecten wordt er onder andere gewerkt aan de conceptontwikkeling 
van innovatieve mobiliteitsdiensten in de gebiedsontwikkelingen. Er wordt een 
onderzoek uitgevoerd naar de impact van zelfrijdend vervoer en er wordt op 
innovatieve wijze geëxperimenteerd met het reduceren van voertuigbewegingen en 
intelligente verkeersregelinstallaties die kunnen communiceren met 
gebruikers/voertuigen 

 
2. Actieplan Schoon Vervoer: De resterende budgetten van de projecten verschonen 

eigen wagenpark, meetnet luchtkwaliteit en Luchtkwaliteit bij scholen worden samen 
met een bedrag van 1,245 miljoen euro vanuit het coalitieakkoord ingezet voor het 
actieplan Schoon vervoer (elektrisch vervoer).  
 

 
 

3. Een deel van de beschikbare middelen van SRSRSB (0,130 miljoen euro) zetten we 
samen met de middelen van “mobiliteit voor iedereen” structureel in voor scholen- en 
wijkaanpak (zie ook punt b. structurele budgetten voor reguliere werkzaamheden). 

 
Doorgaande fietsroutes 
Vanuit de coalitieakkoord middelen voor doorgaande fietsroutes zetten we in 2019, 2020 en 
2021 in totaal een bedrag van 1,550 miljoen euro in voor de volgende projecten: 
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1. Regionale fietsroutes: In samenwerking met de U10 werken we aan de realisatie van 
regionale fietsroutes. De provincie Utrecht stelt komende jaren hiervoor middelen 
beschikbaar op basis van haalbaarheidsstudies naar potentiële routes. Om deze 
studies uit te kunnen voeren programmeren we 0,5 miljoen euro (0,1 miljoen euro in 
2020 en 0,4 miljoen euro in 2021).  

 
2. Aanvullende alternatieve route bij kruising Platolaan met tramlijn USP: De fietsroute 

naar het USP is een zeer goed gebruikte route. Als de tram rijdt willen we fietsers die 
hun bestemming ten noorden van de trambaan op het USP hebben een alternatieve 
route door Rijnsweerd bieden.  Door het toevoegen van deze route in het netwerk 
wordt voorkomen dat de fietser twee maal onnodig de trambaan moet 
oversteken.  Deze route draagt bij aan de spreiding van de fietsdrukte. Voor 
onderzoek naar het juiste tracé en de aanleg van deze alternatieve route wordt de 
investering geraamd op 0,45 miljoen euro in 2020. 
 

3. Onderzoekskosten fietsnetwerk: Komende jaren werken we aan de verbetering van 
het fietsnetwerk en de fietsontsluiting van het binnenstedelijk gebied, zoals het 
wegnemen van barrières door spoor, weg en water. In het coalitieakkoord zijn hier 
middelen voor opgenomen. Om de inzet van deze middelen te bepalen voeren we 
komend jaar een netwerkstudie uit. Op basis van deze studie stellen we een 
haalbaarheidsanalyse op voor de prioritaire verbindingen. Om deze studies te 
verrichten programmeren we 0,15 miljoen euro. 
 

4. Maliebaan: Om herinrichting van de gehele Maliebaan inclusief ventwegen mogelijk te 
maken wordt aanvullend 0,8 miljoen euro gereserveerd. 

 
Flexibel fonds fietsroutes 
Het bedrag van 0,4 miljoen is toegevoegd aan het project hoofdfietsroutes en zal ingezet 
worden om knelpunten zoals drempels en paaltjes op fietsroutes op te lossen. 
 
Aanpak Verkeersveiligheid 
De beschikbare middelen vanaf 2020 gaan we inzetten voor het verder verbeteren van de 
verkeersveiligheid door het uitvoeren van fysieke projecten, projecten en acties op het 
gebied van educatie en voorlichting, en acties op gebied van onderzoek, ongevalsregistratie 
en handhaving. De concrete invulling zal nog verder plaats vinden. 
 
Impuls straten 30 km/uur 
Met deze middelen gaan we bestaande 50km/uur wegen op een kosteneffectieve wijze 
inrichten als 30km-weg, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar Overvecht. Het bedrag van 
1,750 miljoen euro tot en met 2022 zullen we op basis van een inhoudelijk plan van aanpak, 
dat voor de zomer 2019 wordt opgesteld, besteden. 
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Uitvoeren visie Kanaalstraat en Amsterdamsestraatweg 
Het beschikbaar gestelde budget voor de rente- en afschrijvingskosten schuift in verband 
met latere start en oplevering van het project naar achteren en vervalt daardoor in 2020 en 
2021.  
 
Aanpak Luchtkwaliteit 
In het coalitieakkoord Ruimte voor Iedereen zijn middelen beschikbaar gesteld voor het 
verbeteren van luchtkwaliteit. Daarnaast zijn er in decembercirculaire 2018 middelen 
beschikbaar gekomen in het kader van de Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit 2018. De beschikbare middelen tot en met 2022 worden ingezet voor het 
uitvoeren van maatregelen om de EU-normoverschrijdingen voor NO2 op de kortst mogelijke 
termijn op te lossen. 
 

 
 

d. Budgettair neutrale aanpassingen 
Ophogen projectbudgetten door bijdragen van derden 
Onderstaande aanpassingen betreffen ophogingen van projectbudgetten waar bijdragen van 
derden (subsidies) tegenover staan. Deze aanpassingen zijn derhalve budgettair neutraal.  
 

 
 

▪ Noordelijke randweg Utrecht: Met een amendement heeft de Tweede Kamer 4,1 
miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de Noordelijke randweg. Daarnaast 
hebben de Provinciale Staten besloten om 9 miljoen extra te besteden aan een 
tweede onderdoorgang.    

▪ Toegankelijke bushaltes en planvorming uitvoering Tolsteegbarrière: In het kader van 
de overgangsregeling U10  heeft de provincie een subsidiebeschikking afgegeven, 
waarin een bijdrage van 0,250 miljoen is opgenomen voor het toegankelijk maken 
van bushaltes en 0,140 miljoen euro voor de Tolsteegbarrière.  

▪ Schoolstraat en Eykmanlaan:  Bij de uitvoering van deze projecten maken we werk 
met werk. De ontvangen bijdragen van stadsbedrijven voegen we toe aan de 
beschikbare budgetten. 
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▪ Slimme kruisingen: In opdracht van de provincie voeren we diverse werkzaamheden 
uit op het gebied van intelligente Verkeersregelinstallaties en glasvezelverbindingen. 
De kosten worden volledig vergoed voor de provincie.  

▪ Proof of concept: In de Proof of Concept Utrecht-Zuid zijn de afgelopen twee jaar 
nieuwe technieken en functionaliteiten ontwikkeld waarmee op netwerk niveau 
verkeer kan worden gemanaged. Reeds op de ’t Goylaan en later de Westelijke 
Stadsboulevard worden dit toegepast. Hiervoor is nieuwe hard- en software 
ontwikkeld en aangeschaft. Dit moet in beheer en onderhoud worden genomen. De 
Provincie Utrecht heeft hiervoor een budget van 0,6 miljoen euro beschikbaar 
gesteld.  

▪ De groene verbinding: De groene verbinding is de verbinding over de A27, tussen de 
stad Utrecht en het landgoed Amelisweerd. De verwachte vergoeding door 
Rijkswaterstaat van de door Utrecht gemaakte voorbereidingskosten tot en met 2019 
van 0,939 miljoen euro zijn, op basis van de Bestuursovereenkomst A27/A12 Ring 
Utrecht, toegevoegd aan de beschikbare budgetten.  

▪ Ondertunneling Cartesiusdriehoek/ Locomotiefstraat: De verwachte subsidies voor de 
ondertunneling Locomotiefstraat bedragen 6,1 miljoen euro (restsubsidie 
Randstadspoor en regionaal fietsprogramma Provincie). Daarnaast ontvangen we een 
bijdrage van 1,5 miljoen euro van NS Vastgoed vanuit de anterieure exploitatie 
overeenkomst. Samen met de bijdrage vanuit de RSU van 1 miljoen euro (besluit  
voorjaarsnota 2017) en de herprogrammering van 0,4 miljoen euro gemeentelijke 
middelen in 2019 worden deze budgetten toegevoegd aan het project 
ondertunneling Cartesiusdriehoek/Locomotiefstraat. 

 
Overige budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige budgettair neutrale aanpassingen van 
projecten binnen het programma bereikbaarheid.  
 

 
Het budget van het project continuïteit verkeersveiligheid voegen we toe aan het budget van 
het Actieplan verkeersveiligheid.  
 

e. Voorstel (her)programmering VERDER  
In totaal moeten we als gemeente Utrecht een bedrag van 95 miljoen euro inbrengen als 
cofinanciering in het regionale bereikbaarheidsprogramma. Dit houdt in dat we de 
gemeentelijke bijdrage aan deze projecten labelen als VERDER –geld. Per 1 januari 2019 is 
een bedrag van 34,223 miljoen euro gerealiseerd. Op de lopende en geprogrammeerde 
projecten verwachten we daarnaast nog een bedrag van 38,629 miljoen euro te kunnen 
verantwoorden. Dit betekent dat we per saldo nog een bedrag van 22,167 miljoen euro 
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moeten oormerken in het kader van Verder. Deze onderbesteding komt vooral doordat 
projecten goedkoper uitgevoerd zijn of doordat tegenover de kosten een dekking van 
derden stond.  
 
Hieronder is de herprogrammering van het resterende bedrag van 22,167 miljoen euro 
opgenomen, waarmee we aan onze verplichting voldoen. Het gaat om de wijziging van reeds 
gelabeld geld; hierbij wijzigingen we de GU-bijdrage naar gemeentelijke Verder bijdrage op 
de volgende lopende projecten: 
  

 
    
Daarnaast zullen we een aanvullend bedrag van 14,041 miljoen euro onder de vlag van 
Verder verantwoorden op de volgende afgesloten projecten: 
 

 
Daarnaast wordt in het UVVB een principe afspraak gemaakt over hoe om te gaan met 
mogelijke vrijval van gemeentelijke VERDER-middelen in de toekomst. Onze inzet daarbij is 
om deze vrijgevallen middelen zonder VERDER-label te kunnen herprogrammeren.  
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f. Nieuwe 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.  
 

 
 
De grafiek laat twee lijnen zien: de stand van de reserve met tijdelijke aanvulling vanuit de 
algemene dekkingsreserve (groen) en de stand van de reserve zonder tijdelijke aanvulling 
(blauw). In het MPB 2018 is besloten om de reserve bereikbaarheid tijdelijk aan te vullen met 
een bedrag van 16 miljoen euro in 2019 vanuit de algemene dekkingsreserve. Door de 
bijdrage van het programma bereikbaarheid aan een werkend tramvervoersysteem Uithoflijn, 
was anders een probleem ontstaan in het kasgeldritme en zou de reserve bereikbaarheid 
negatief worden.  
Ook voor dit jaar zijn er onvermijdelijke knelpunten die moeten worden opgelost zoals 
eerder in dit hoofdstuk toegelicht. Jaarlijks wordt opnieuw bezien of de bijdrage vanuit de 
algemene dekkingsreserve nog nodig is in verband met de nieuwe stand van de reserve. De 
blauwe lijn in de grafiek laat zien dat zonder aanvulling de reserve bereikbaarheid negatief 
wordt en dat aanvulling vanuit de algemene dekkingsreserve nog steeds noodzakelijk is. De 
stand van de reserve Bereikbaarheid is per 1 januari 2019 wel aanzienlijk hoger waardoor de 
tijdelijke aanvulling vanuit de algemene dekkingsreserve met 4 miljoen euro kan worden 
verlaagd naar 12 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro in 2019 en 10,5 miljoen euro in 
2020. Daarmee wordt ook de terugbetaling in 2021 verlaagd van 6 miljoen euro naar 2 
miljoen euro. De overige terug stortingen naar de algemene dekkingsreserve vinden plaats in 
2022 (9,5 miljoen euro) en 2023 (0,5 miljoen euro). 
Daarnaast zetten we tot en met 2024 tijdelijk een extra bedrag in van 11,9 miljoen euro 
vanuit de gemeentelijke middelen sparen voor de systeemsprong (waaronder UNed). Op 
korte termijn verwachten we minder uit te geven dan er budget beschikbaar is, omdat we het 
geld reserveren voor toekomstige investeringen. In de jaren na 2025 vloeien deze middelen 
weer volledig terug naar het budget voor de systeemsprong. Hierdoor zorgen we ervoor dat 
de uitvoering van alle projecten op korte termijn past binnen de beschikbare middelen, en 
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de reserve niet onder nul komt. Samen met het bedrag dat al in het MPB 2018 staat, zetten 
we nu in totaal 19,4 miljoen euro in voor de kasschuif vanuit de middelen systeemsprong.  
 
De stand van de reserve tot 2040 loopt op naar een bedrag van 151,4 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 coalitieakkoordmiddelen  2018 en de middelen voor het sparen systeemsprong 
zijn wel als veronderstelde uitgaven opgenomen.  
 
Overige verbindingswegen 
Dit betreft investeringen in herinrichting van stedelijke verbindingswegen, waar het kan als 
stadsboulevard: veilig en goed oversteken en meer groen.  
 
Verkeersmaatregelen Harmelerwaard 
Dit betreft een overeenkomst uit 2008 met de gemeente Woerden voor een bijdrage aan 
verkeersmaatregelen voor de bereikbaarheid van het tuinbouwgebied in de Harmelerwaard. 
Voor de aanleg van Leidsche Rijn zijn tuinbouwbedrijven (kassen) verplaatst naar dit gebied. 
 
Fietsparkeren OVT na pilot 
In het programma bereikbaarheid is een bedrag gereserveerd voor de pilot fietsparkeren 
OVT van 2,5 miljoen euro. Medio 2019 loopt deze verlengde pilot af. In de raadsbrief van 
mei 2017 naar aanleiding van de evaluatie bent u geïnformeerd over deze pilot.  
In 2015 hebben NS, Prorail en Gemeente Utrecht voor de periode 2016 – 2019 afspraken 
gemaakt over de exploitatie van de vier fietsenstallingen in het Stationsgebied. De kosten 
bedragen structureel 3,0 miljoen euro en zijn evenredig over de drie partijen verdeeld. De 
verlenging van de pilot voor een half jaar tot eind 2019 is mogelijk binnen het huidige 
beschikbare budget. De pilot na 2020 kan alleen verlengd worden als alle drie partijen 
instemmen met de samenwerkingsovereenkomst en de beheerovereenkomst en budget 
beschikbaar stellen. Het aandeel van Utrecht is structureel opgenomen binnen de 
parkeerexploitatie vanaf 2020. Voor het risico dat de samenwerkingsovereenkomst niet 
wordt verlengd kan het exploitatie tekort voor een beperkte tijd worden opgevangen met de 
reservering hiervoor binnen het programma bereikbaarheid.  
 
Investeringen Slimme routes, Slim regelen Slim bestemmen 
Het bedrag aan investeringen SRSRSB is beschikbaar voor investeringen op middellange en 
lange termijn in het kader van het mobiliteitsplan SRSRSB. Bij de actualisatie van het 
mobiliteitsplan SRSRSB wordt het afwegingskader voor de inzet van deze middelen verder 
uitgewerkt.  
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Actualisatie parkeerexploitatie 
Het parkeerbeleid draagt bij aan de doelen van de opgave bereikbaarheid. De 
parkeerexploitatie bestaat uit de twee prestatiedoelstellingen Auto- en Fietsparkeren.  
Hieronder is de geactualiseerde meerjarenraming opgenomen.  

 
Ten aanzien van de begroting parkeren hebben we te maken met een aantal factoren die 
invloed kunnen hebben op bovenstaande meerjarenraming maar waarvan de financiële 
consequenties nog lastig zijn in te schatten. Eventuele effecten voor het huidige jaar zullen 
we melden bij de tweede bestuursrapportage. 

▪ De exploitatie parkeergarage Croeselaan; ervaringscijfers voor een goede raming 
ontbreken nog.  

▪ In het coalitieakkoord hebben we gemeld dat we een nieuwe parkeervisie zullen gaan 
uitwerken. In 2019/2020 is rekening gehouden met de projectkosten van deze 
nieuwe parkeervisie. De uitvoering van de parkeervisie wordt later samen met de 
parkeervisie en de bijbehorende modules uitgewerkt en maakt deel uit van het 
bestuurlijke proces van de nieuwe parkeervisie, inclusief de financiële consequenties 
en de dekking daarvan. 

▪ Zoals in maart 2019 gemeld aan de raad zijn we in samenhang met de nieuwe 
parkeervisie begonnen met de voorbereidingen voor het autovrij maken van de 
Oudegracht, het Janskerkhof, en Stadhuisplein. Hiervoor brengen wij dit jaar een 
aantal scenario’s in beeld, inclusief de financiële consequenties.  

▪ De tijdelijke P+R Papendorp wordt opgeheven ten behoeve van woningbouw. We 
onderzoeken de mogelijkheid voor een vervangende (tijdelijke) P+R. De opties en 
financiële consequenties zullen worden uitgewerkt en voorgelegd. 

▪ Voor het beheer en de exploitatie van een aantal fietsenstallingen in het 
Stationsgebied is een samenwerkingsovereenkomst met NS en Prorail gesloten. De 
exploitatie van deze fietsenstallingen worden tot eind 2019 in gelijke mate door 3 
partijen gedragen. Momenteel vinden onderhandelingen met partijen plaats over de 
voortzetting van de structurele verplichtingen vanaf 2020. Tijdelijk kan dit risico 
worden opgevangen binnen de reservering die hiervoor is gemaakt binnen het 
programma bereikbaarheid. 
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▪ De vervanging van een aantal digitaliseringssystemen. 
 

 
 
Mutaties parkeren 2019 – 2023 
De bijstellingen in de begroting 2019 – 2023 leiden tot een verschuiving van hogere baten 
en lasten van autoparkeren naar lagere baten en lasten van fietsparkeren. Per saldo leidt dit 
tot onderstaande mutaties ten opzichte van de begroting 2019: 
 

 
 
Het totaal van mutaties laat een structureel resultaat zien van 0,2 miljoen euro. Bij de tweede 
bestuursrapportage 2018 is gemeld dat de baten van de openbare parkeergarages zijn 
toegenomen met name door een toename van het aantal verkochte abonnementen bij 
parkeergarage Vaartsche Rijn. Deze hogere baten zijn structureel in de begroting verwerkt. 
Hieronder lichten we de wijzigingen in de begroting toe. 
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Mutaties Autoparkeren 
De volgende mutaties voor autoparkeren zijn in de begroting verwerkt: 
 

 
 
Toelichting: 

▪ Uitbreiding invoeren betaald parkeren: Om de parkeerdruk te reguleren is in 2018 
betaald parkeren ingevoerd in de gebieden Topaaslaan, Lamerislaan, Mozartlaan, 
Plantage en Smaragdplein. In de meerjarenbegroting waren deze baten al verwerkt. 
De lasten van betaald parkeren zijn ook structureel hoger vanwege meerwerk op het 
gebied van communicatie, vergunningen, handhaving en onderhoud 
parkeerautomaten.   

▪ P+R Actieplan: In het kader van de aanpak bevorderen P+R gebruik worden er 
maatregelen getroffen om de parkeervoorzieningen te verbeteren. De lasten die dit 
met zich meebrengt worden gedekt uit de parkeerreserve conform de Nota Stallen en 
Parkeren (2013). 

▪ Incidentele lasten autoparkeren: Dit betreffen de incidentele kosten voor 2019 en 
2020 voor de nieuwe parkeervisie en de kosten voor de verlenging van de 
openstelling van de tijdelijke P+R Papendorp.  

▪ Lasten P+R de Uithof; De onderhoudslasten van VvE P+R de Uithof zijn structureel  
0,235 miljoen euro hoger. 

▪ Meerjaren onderhoud: In verband met de uitbreiding van het aantal bebouwde 
parkeervoorzieningen en de actualisatie van de pandenbegroting is gebleken dat de 
onderhoudslasten toenemen. De fluctuaties in het meerjaren onderhoud worden 
gedekt uit de onderhoudsreserve. In 2019 zijn daarnaast de onderhoudslasten hoger 
vanwege vertraging  van de onderhoudswerkzaamheden in 2018. De reparatie van de 
lekkende daken van parkeergarages Tuinstraat/Boekhoven zijn later afgerond 
waardoor de nieuwe sprinklerinstallaties pas in 2019 geplaatst kunnen worden.  

▪ De hogere baten worden met name verklaard door de actualisatie van baten 
parkeergarages, deze zijn structureel hoger vanwege een toename in het aantal 
verkochte abonnementen en de langere openstelling van de tijdelijke P+R Papendorp. 
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Mutaties Fietsparkeren 

De volgende mutaties voor fietsparkeren zijn in de begroting verwerkt: 
 

 
 
Toelichting: 

▪ Actualisatie baten: Dit betreft de sluiting van de fietsenstalling Hoog Catharijne  
▪ Actualisatie lasten: In 2019 zijn de lasten incidenteel lager voornamelijk vanwege de 

latere oplevering van nieuwe fietsenstallingen en een actuele berekening van de 
huurlasten van het nieuwe fietsdepot.  

▪ Daar tegenover staan hogere lasten vanwege uitbreiding van de openingsuren van 
fietsenstalling Stationsplein, het opknappen van de fietsenstallingen Lange Koestraat 
en Zonstraat en hoger uitvallende onderhoudslasten van de nieuwe fietsenstallingen 
in het Stationsgebied.  

▪ In 2019 zal voor de restopgave fietsparkeren in samenwerking met NS en ProRail een 
onderzoek worden gestart naar locaties voor aanvullende stallingsvoorzieningen.  

▪ Per saldo zijn de verwachte lasten in 2019 lager dan begroot waardoor de begrote 
dekking uit de parkeerreserve niet nodig is. 

▪ Correctie vaste activa reserve de Knoop: Bij de activering van de nieuwe 
fietsenstalling De Knoop is uitgegaan van een volledige dekking uit de gemeentelijke 
bijdrage. De dekking bestaat echter uit bijdragen van derden. Daarmee kan het 
geactiveerde bedrag omlaag en zijn ook de kapitaallasten lager. In de 
meerjarenbegroting is dit gecorrigeerd. 
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Parkeerreserves 
De reserves in de parkeerexploitatie zijn geactualiseerd naar aanleiding van de bijgestelde 
meerjarenraming.  
 
Parkeerexploitatiereserve 
De parkeerexploitatiereserve is ingesteld om risico’s en schommelingen in de 
parkeerexploitatie op te vangen. Deze reserve heeft een plafond van maximaal 15% van de 
parkeerbaten. Een voordelig resultaat in enig jaar wordt in de parkeerreserve gestort, een 
nadelig resultaat wordt gedekt door een onttrekking aan de parkeerreserve. De huidige 
parkeerreserve is volledig bestemd voor reeds verwachte tekorten in diverse projecten, 
waardoor er weinig ruimte is om onverwachte schommelingen op te vangen.  
De parkeerreserve is een instrument van het parkeerbeleid. Bij de nieuwe parkeervisie zullen 
we daarom ook de spelregels van de parkeerexploitatiereserve betrekken. 
 
Hieronder is het verwachte verloop van de parkeerexploitatiereserve weergegeven. 
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Daarnaast wordt jaarlijks uit de reserve meerjarige investeringen bereikbaarheid (MIB 
reserve) een bedrag van 0,053 miljoen euro onttrokken tot en met 2024. Dit bedrag is ter 
compensatie van de inkomstenderving Mariaplaats vanwege het opheffen van de straat 
parkeerplekken.  
 
Onderhoudsreserve 
De onderhoudsreserve is ingesteld om de schommelingen van het meerjarig groot 
onderhoud aan parkeergarages, transferia en stallingsvoorzieningen op te kunnen vangen.  
Hieronder is het verwachte verloop van de onderhoudsreserve weergegeven. 
 

 
 
Vaste activa reserve 
De vaste activa reserve is ingesteld als gemeentelijke bijdrage ter dekking van de jaarlijkse 
kapitaallasten van de parkeervoorzieningen (panden en installaties) in de exploitatie. 
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4.3 Gezond leefklimaat inclusief groen 
In de RSU is gekozen voor binnenstedelijke verdichting met aandacht voor een hoogwaardige 
en toegankelijke openbare ruimte, met voorzieningen om de groei op te vangen. Utrecht wil 
een duurzame en gezonde stad zijn waarin mensen wonen, werken en verblijven in een 
gezond leefklimaat. We werken daarom aan een toekomstbestendige leefomgeving, het 
vergroten van de (belevings)waarde van de leefomgeving en het vergroten 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 (wateroverlast, hittestress en verdroging). We werken aan gezonde lucht, een prettig 
en acceptabel geluidsniveau en een gezonde flora en fauna in en om de stad. 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.  
 

 
 
In de actualisatie Groenstructuurplan Utrecht 2017-2030 zijn de ambities voor de 
groenopgave vastgesteld. Het nieuwe groenstructuurplan vormt een uitwerking van motie 
2016/109: ‘Voor een gezonde groene toekomst’ en vormt een belangrijk kader voor de 
ontwikkeling van het stedelijk groen binnen de verdichtingsopgaven. Er wordt voortgebouwd 
op: stad en land verbinden, meer kwaliteit en groen in de stad en meer groen om de stad. 
Daarnaast zijn er twee opgaven toegevoegd: gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie. 
Deze nieuwe doelen ten opzichte van het plan uit 2007 bereiken we door efficiënt en 
multifunctioneel ruimtegebruik en door natuur in te zetten voor de ecologische economische 
en sociale kwaliteit van de stad (zogenaamde ‘Nature Based Solutions’). Behalve realisatie 

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/groen/2018-03-actualisatie-groenstructuurplan-2017-2030.pdf


61 | P a g i n a    
 

van een stedelijke groenstructuur gaat het ook om de groenopgave mee te nemen in andere 
stedelijke plannen.  
Met Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030 willen we ervoor zorgen dat in de 
verdichtingsopgaven het openbaar groen gelijke tred houdt met de groei van de stad en kan 
inspelen op veranderde functies en intensiever gebruik van groen. Bovendien kan groen een 
belangrijke rol spelen om de stad weerbaarder te maken voor de gevolgen van 
klimaatverandering. 
 

 
 
Intensivering Groenstructuren in en om de stad 
Met de projecten en maatregelen in het meerjaren groenprogramma werken we aan het 
verder vergroenen van de stad en regio. Bijvoorbeeld door de aanleg van het groene lint 
Overvecht, het Rondje Stadseiland, Ringpark Dichterswijk en verbetering van groen/blauwe 
verbindingen voor mens, plant en dier. In 2019 verkennen we de mogelijkheden voor het 
vergroenen van buurten en wijken, met nadruk op groenarme omgevingen, zoals de 
Binnenstad, Noordwest, West en Zuid. Voor het vergroenen van de openbare ruimte van 
Rotsoord wordt op dit moment al gewerkt aan een inrichtingsplan.  
De doelen t.a.v. vergroenen worden ook expliciet meegenomen in gebiedsontwikkeling. Voor 
de Merwedekanaalzone kunnen niet alle kosten kunnen ten laste van de gebiedsontwikkeling 
worden gebracht. Daarom stellen wij in de Voorjaarsnota 2019 voor om middelen te 
bestemmen voor plankosten vergroening van de omgeving van de Merwedekanaalzone. 
Er wordt niet alleen meer groen in de stad gerealiseerd, maar ook óm de stad door middel 
van regionaal groen en regionale routes; hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar samenhang 
tussen deze groenstructuren. We hebben als doelstelling om dit samen met bewoners, 
bedrijven en maatschappelijke partners te realiseren.  
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5. Gezonde gebiedsontwikkeling  
Inleiding 
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 opgaven Stationsgebied en Binnenstad zijn samengebracht in de opgave Centrum. We 
onderscheiden daarbij vier 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 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), duurzaamheid, een aantrekkelijke en groene openbare ruimte, veel ruimte voor 
voetgangers en fietsers en een fijnmazige structuur. In samenhang met de nieuwe 
parkeervisie werken we aan het autoluw maken van de binnenstad. We kijken naar 
alternatieven in de vorm van deelauto’s of andere parkeeroplossingen en onderzoeken of en 
waar plekken gecompenseerd gaan worden in garages. We onderzoeken hiervoor diverse 
alternatieven en 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. 
 
Stationsgebied 
Deze gebiedsontwikkeling is cruciaal in de groei en verdichting van de stad zowel voor 
gezonde verstedelijking als voor het economisch vestigingsklimaat. Het Stationsgebied 
bevindt zich in de realisatiefase, zowel wat vastgoed betreft als van de inrichting van de 
openbare ruimte. Over twee jaar is deze eerste fase grotendeels klaar en de Singel weer 
rond, met een uitloop van enkele grote projecten na 2022 (Smakkelaarsveld, 
Jaarbeurspleingebouw, Westflank Noord). De herontwikkeling van Jaarbeurs en 
Beatrixgebouw kent zijn geheel eigen dynamiek. In de directe omgeving van Utrecht Centraal 
verwachten we tot 2030 een tekort van ongeveer 10.000 openbare fietsparkeerplekken. In 
samenwerking met Prorail wordt in 2019 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de 
invulling van deze fietsparkeerplekken. We reserveren middelen, binnen het programma 
bereikbaarheid, om kansen voor het realiseren van fietsparkeerplekken te kunnen 
verzilveren.  
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Als bijlage bij het MPR zijn de fietsparkeer- en bomenbalans Stationsgebied toegevoegd. 
 

 
 
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. Een belangrijke en tegelijk ook complexe maatregel is het 
terugdringen van het autoverkeer over het Westplein. 
 
Voor verdere planvorming en begeleiding van Lombokplein stellen wij in de Voorjaarsnota 
2019 voor om middelen te bestemmen voor plankosten Lombokplein. 
 
Beurskwartier 
Het Beurskwartier wordt een centrumgebied voor iedereen om te wonen, werken en 
ontspannen. Er komen zo’n 3.000 nieuwe woningen, 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 uitgewerkte variant op inpassing van de woningen aan de Croeselaan.  
 
Binnenstad 
De opgave van de 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 bewoners van de binnenstad neemt de komende jaren naar 
verwachting verder toe. Dit vraagt een goede balans tussen de verschillende functies die de 
binnenstad heeft, maar ook binnen opgaven zoals het woonbeleid en mobiliteit. Ook sociale 
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cohesie, veiligheid en bereikbaarheid staan op de agenda. Zo is er nog altijd een grote vraag 
naar fietsparkeerplaatsen en moet het laatste stuk van de Singel ook nog het gewenste 
profiel krijgen. Hierdoor wordt de Singel een uitnodigende route om van het ene stadsdeel 
naar het andere te fietsen zonder het centrumgebied per fiets te hoeven doorkruizen en om 
als vertrek/startpunt te dienen voor de regionale fietsroutes van en naar de stad. 
  
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 met de inrichting 
van de Mariaplaats, de Twijnstraat en het Domplein als voorlopige hoogtepunten. 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). 
Zoals in het coalitieakkoord aangekondigd zijn we gestart met de voorbereidingen voor het 
opstellen van een omgevingsvisie voor de Binnenstad; deze wordt in 2019 verder uitgewerkt. 
Hierbinnen zitten diverse deelprojecten en onderzoeken zoals ten aanzien van horeca 
(overlastmonitor), evenementenprofielen, de toekomst van de parkeergarages Strosteeg en 
Paardenveld.  

5.2 Merwedekanaalzone  
In de Ruimtelijke Strategie Utrecht is de Merwedekanaalzone aangewezen als één van de 
belangrijke verdichtingslocaties om de groei van de stad binnenstedelijk op te vangen.  
De Merwedekanaalzone transformeert van een verouderd kantoren- en industriegebied naar 
een gezonde en levendige stadswijk. 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.  
 
In een integrale omgevingsvisie wordt de ambitie voor de Merwedekanaalzone uitgewerkt 
voor onder meer mobiliteit, energie, gezond stedelijk leven, ruimtelijke kwaliteit en de 
ontwikkelstrategie. De omgevingsvisie deel 1 vormt het ruimtelijk en planologisch kader 
voor de ontwikkelingen en dient als basis voor de bestemmingsplannen. Parallel aan de 
Omgevingsvisie deel 1 is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waarin de 
milieutechnische haalbaarheid is uitgewerkt. Op dit moment wordt gewerkt aan de 
omgevingsvisie deel 2 uitwerking en een aanvullend MER. 
In de Merwedekanaalzone bouwen we aan een gezond, hoogstedelijk en autoluw 
woonmilieu. Goed verbonden met de stad door openbaar vervoer. Voor langzaam verkeer 
bereikbaar via korte en veilige loop- en fietsroutes, overeenkomstig de doelstellingen van 
het Mobiliteitsplan. Om het gewenste aantal woningen te realiseren is het nodig om uit te 
gaan van een zeer lage autoparkeernorm (naar verwachting 0,3 of lager) in combinatie met 
alternatieve mobiliteitsoplossingen voor verschillende groepen bewoners. 
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Belangrijk thema in de transformatie is het realiseren van een gemengd woonprogramma 
voor verschillende doelgroepen. De ambities zijn hoog op gebied van energie, duurzaamheid 
en ruimtelijke kwaliteit, omdat de verdichting op een gezonde manier vorm wordt gegeven.  
 

 
 
Onderzocht wordt op welke wijze de transformatie ook kan bijdragen aan investeringen in 
groen en openbare ruimte in de directe omgeving en omliggende wijken. Een voorbeeld 
hiervan is de nieuwe parkstrook langs de westelijke oever van het Merwedekanaal, waarmee 
het concept “Rondje Stadseiland” gestalte krijgt. 
 
Wij stellen in de Voorjaarsnota 2019 voor om extra middelen te bestemmen voor plankosten 
Merwedekanaalzone en voor plankosten vergroening van de omgeving van de 
Merwedekanaalzone. 

5.3 Leidsche Rijn en Vleuten de Meern 
In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern gaan we de komende jaren verder met de aansluiting 
op de rest 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 (waaronder 
veel betaalbare huurwoningen) en het creëren van meer werkgelegenheid. We letten hierbij 
op het verbeteren van de mobiliteit en gezond stedelijk leven met: groei door verdichting, 
huisvesting van doelgroepen, inrichting van kwalitatief goede openbare ruimte en het 
faciliteren van ontmoeting en beweging. 
 
Een hoofddoelstelling is het in aanbouw nemen van circa 9.500 woningen in komende jaren. 
Zoals de invulling van de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum. Utrecht groeit snel en 
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het is van belang balans te houden. Met de ontwikkeling van de werklocaties Papendorp 
(inclusief De Taats), Hooggelegen, Strijkviertel, Leidsche Rijn Centrum, De Wetering-zuid en 
Haarrijn dragen we bij aan de ambitie om meer werkgelegenheid te creëren. Het gaat om 
gronduitgifte ten behoeve van de bouw van 260.000m2 bvo kantoren en ruim 50 hectare 
bedrijven. De ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum met een kantoorverzamelgebouw en 
hotelontwikkeling met plein aan het NS station Utrecht Leidsche Rijn is een mooi voorbeeld 
hiervan. Daarnaast spreken we actief met eigenaren over nieuwe invullingen zoals bij The 
Wall. Gelet op onze ambities om tegemoet te komen aan de vraag naar betaalbare woningen 
kijken we waar in de woningbouwprogrammering kan worden bijgestuurd. 
 

 
 
De strategische opgaven concentreren zich rond de fysieke aansluiting op de stad bij 
Papendorp en Leidsche Rijn Centrum. In Papendorp ligt een kans om verschillende 
mobiliteitsaspecten te koppelen op één locatie, een duurzame mobiliteitshub. Dit geldt ook 
bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum nabij een belangrijke mobiliteitsknoop in de 
stad met een parkeergebouw met P+R.  
Het mobiliteitsnetwerk bij De Meern, Vleuterweide en het Máximapark wordt actief 
gemonitord en waar mogelijk verbeterd. In Leidsche Rijn wordt de aftrap gegeven voor een 
pilot van het project M.a.a.S. (Mobility as a Service). De focus ligt op het verbeteren van het 
aanbod van vraaggestuurde mobilteitsdiensten en reismogelijkheden via een digitaal 
platform voor bewoners, werknemers, scholieren en recreatief verkeer.  
 
Voor diverse gebieden worden inrichtingsplannen voor kwalitatieve openbare ruimte 
gemaakt en uitgevoerd (o.a. Stadstuin Leidsche Rijn Centrum, voltooiing Vikingrijn 
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Máximapark, het voedselbos in Rijnvliet en diverse woningbouwgebieden.) Daarbij is volop 
aandacht voor bewegen en ontmoeten. Ook begeleiden we de planontwikkeling van diverse 
voorzieningen, zoals religieuze gebouwen, woon-zorgcomplexen, een culturele voorziening, 
nieuwe basisscholen, een gymzaal, een middelbare school en enkele particuliere initiatieven 
voor De Harmonie, beheergebouw Vlinderhof en een werkschuur annex bezoekerscentrum in 
het Máximapark.  
 
Maatschappelijke vraagstukken in het gebied met een ruimtelijke component zijn: 
aanvullende speelruimteplannen en jongerenvoorzieningen, uitbreiding sportmogelijkheden, 
aanpassing en uitbreiding van vier multifunctionele (onderwijs)gebouwen en mogelijke 
inpassing van een extra zwembad, een volkstuinencomplex (n.a.v. een uitgebreid 
locatieonderzoek) en de verplaatsing van het fietsendepot uit de Merwedekanaalzone.  

5.4 USP en Rijnsweerd 
Het gebied USP/Rijnsweerd (kantorendeel) is in de RSU 2016 aangewezen als een van de drie 
economische kerngebieden van Utrecht; met meer dan 20.000 banen is het gebied een 
economische motor voor de stad en regio. 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. 
Hierbij geldt voor het USP de fysieke ruimte om door te ontwikkelen en voor 
Rijnsweerd een verkleuring naar een gebied voor gemengd gebruik met een 
substantieel aandeel wonen.  

▪ Bereikbaarheid garanderen van het Utrecht Science Park, Rijnsweerd en omliggende 
gebieden.  

▪ Het maken van een aantrekkelijke en leefbare ontmoetingsplek. 
 
Bij de uitwerking van deze gebiedsopgave is sterke sturing en samenhang met de andere 
opgaven nodig. Bedrijven willen zich graag vestigen op het USP maar de beschikbare ruimte 
is (planologisch gezien) momenteel beperkt. We verkennen de mogelijkheden voor het 
toevoegen van functies in USP, Rijnsweerd en de regio. Dat kan niet zonder een 
systeemsprong in de bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer, slimme 
parkeeroplossingen en mobiliteitsmaatregelen. Vanuit de opgave  duurzame mobiliteit kijken 
we zowel op tactisch, operationeel als strategisch niveau naar de benodigde maatregelen. 
Vanuit woningmarkt in balans onderzoeken we in welke mate  het gebied USP/Rijnsweerd 
kan bijdragen aan de woningopgave. Hoe we ontmoeting en verblijf beter kunnen faciliteren 
en de belevingswaarde van de leefomgeving kunnen vergroten is een van de 
aandachtspunten vanuit gezond leefklimaat. 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/55773ab6-0cce-43e4-95aa-be6794c4a29d
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In het deelgebied USP zijn diverse gebieds- en vastgoedontwikkelingen in voorbereiding en 
uitvoering, zoals de herontwikkeling van de noordzijde van het UMC Utrecht, de 
International School Utrecht, de toevoeging van (tijdelijke) woningen en de bouw van het 
RIVM. Gelijktijdig met deze concrete ontwikkelingen wordt een omgevingsvisie USP 
opgesteld.  
 
In het deelgebied Rijnsweerd wordt in 2019 het Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
opgemaakt voor de ontwikkeling van woningbouw op het adres Archimedeslaan 16. In dit 
programma worden verschillende woningtypologieën opgenomen om een gemengd 
woningaanbod aan te kunnen bieden. Daarnaast wordt in 2019, als vervolg op het 
vastgestelde ambitiedocument, een ontwikkelstrategie uitgewerkt.  
 
Wij stellen in de Voorjaarsnota 2019 voor om middelen te bestemmen voor plankosten USP 
en Rijnsweerd. 

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. Hierbij hebben we aandacht voor een hoogwaardige 
inrichting van de openbare ruimte en het creëren van aantrekkelijke routes binnen de stad 
en naar het landschap, die ontmoeten, bewegen en gezonde mobiliteit stimuleren. 
Stimuleren van 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. 
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De woningbouwopgave in deze wijken richt zich primair op het realiseren van voldoende 
geschikte woningen in een prettige en gemengde woonomgeving. Waar mogelijk wordt 
ingezet op uitbreiding van de woningvoorraad. Voor de wijken Noordoost en Oost wordt er 
daarom gestreefd naar een toename van sociale-/ en middenhuurwoningen. Voor de wijk 
Zuid wordt er ingezet op een toename van woningen in het middensegment. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de opbouw van de woningvoorraad op buurtniveau en wordt er waar 
nodig maatwerk geleverd om te komen tot gemengde buurten. 
 
Om deze doelstellingen te realiseren is al een aantal projecten in voorbereiding of in 
uitvoering zoals Zorgcentrum Tuindorp Oost, Gerbrandystraat 20 en Lauwerecht 2-4 in 
Noordoost. In Zuid worden door de transformatie ’t Goylaan, BEFU-terrein, Oudegeinlaan en 
Opaalweg woningen toegevoegd met een divers woonprogramma. Met de bouw van het 
project de Kwekerij in Oost wordt bijgedragen aan de grote vraag naar woningen voor 
studenten en starters.  
 

 
 
De ligging tussen de snel groeiende gebieden Centrum/Binnenstad met Utrecht Centraal 
enerzijds en het USP/Rijnsweerd anderzijds zorgt voor een toename van verkeer (met name 
fiets en openbaar vervoer). Door voorziene drukte op het moment dat Uithoflijn gaat rijden 
op de kruising Platolaan, investeren we in een goede alternatieve route voor fietsers en 
voetgangers richting USP.  
Met het oog op de verdichtingsopgave zullen verkeersgeneratie en de parkeervraag bepalend 
zijn voor de mogelijkheden van (toekomstige) gebiedsontwikkelingen. 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.  
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Voor de langere termijn, de systeemsprong mobiliteit (2040), worden de mogelijkheden 
onderzocht voor de opwaardering van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld bij station 
Lunetten. Bij ontwikkelingen wordt gekeken naar de mogelijkheden die de Nota Parkeren en 
Stallen biedt om een zo laag mogelijke parkeernorm te hanteren (Oudegeinlaan), parkeren 
op afstand toe te passen en autoparkeerplaatsen om te zetten naar parkeerplaatsen voor 
deelauto’s of fietsparkeerplaatsen. Bij de ontwikkeling van Pagelaan 1 en BEFU-terrein is de 
invloed van de A12 en A27 merkbaar, met name ten aanzien van geluid.  
De komende jaren wordt er intensief gewerkt aan de Ring Utrecht aan de oostkant van de 
stad, de verwachting is dat dit extra verkeershinder oplevert. We werken daarom met rijk en 
provincie aan een maatregelen pakket om deze hinder te beperken en tegelijkertijd bij te 
dragen aan de structurele verbeteringen van de bereikbaarheid van Utrecht. 
  
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 woon-werkgebied en willen we de openbare ruimte daar op aan laten sluiten. De 
kwaliteitsimpuls en vergroening realiseren we door bij transformatie en herontwikkelingen 
kansen te benutten. Ook worden waar mogelijk routes aangelegd om bewegen en spelen te 
stimuleren en worden de groene/blauwe verbindingen versterkt. Voorbeelden zijn 
herinrichting van de Groene Kop en Kop op Tuindorp en de extra bomen en groene kwaliteit 
bij de verschillende projecten zoals Belastingkantoor, FC Donderstraat,  ’t Goylaan 125, de 
voorgenomen ontwikkeling van de Pagelaan 1 en BEFU-terrein met een verbindende 
groenstrook en water. 
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De Ambitie is om Maarschalkerweerd te ontwikkelen tot het groene sport en recreatiegebied 
van Utrecht-Oost. Het vormt hiermee de landschappelijke verbinding tussen de stad en 
Amelisweerd en stimuleert sport, bewegen en gezond leven. Belangrijke focus ligt op 
meervoudig gebruik van functies en dubbelgrondgebruik. Voorwaarden hiervoor zijn de 
introductie van collectief parkeren, een fijnmaziger langzaamverkeerssysteem en beter 
benutten van het aanwezige OV systeem. Ook zal de parkeerproblematiek onderzocht 
worden.  
De gebiedsontwikkeling Galgenwaard is onderdeel van Maarschalkerweerd. De 
gebiedsontwikkeling biedt kansen om een nieuw aantrekkelijk woon-, werk- en 
verblijfsgebied toe te voegen aan de stad. 
Belangrijk uitgangspunt is verder om in het gebied de bestaande groen- en waterstructuren, 
ecologische waarden en cultuur historische waarden (waaronder de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie) te versterken, meer zichtbaar te maken en meer gebruikswaarde te geven. Het 
Nieuwe Maarschalkerweerd kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de gezonde groei 
van de stad. 

5.6 West en Noordwest  
De ruimtelijke ontwikkelingen in de wijken West en Noordwest worden in de nabije toekomst 
voornamelijk gekenmerkt door grote verdichtingslocaties zoals de Cartesiusdriehoek, 
Tweede Daalsedijk, Zijdebalen en de herprofilering van het Werkspoorkwartier. Zowel bij de 
Cartesiusdriehoek als het Werkspoorkwartier worden daarmee verouderde bedrijventerreinen 
ingericht met nieuwe functies die passen bij de huidige behoeftes in de stad. De grote 
woningbouwopgave is onlosmakelijk verbonden met opgaven op het gebied van mobiliteit 
en openbare ruimte.   
Naast de grote verdichtingslocaties wordt op verschillende locaties in West en Noordwest 
gewerkt aan het uitbreiden van de totale woningvoorraad en het toevoegen van betaalbare 
woningen. Zo wordt o.a. door middel van transformatie van leegstaande kantoren met de 
projecten Rachmaninoffplantsoen, Nijenoord en Kaatstraat een gemengd woonprogramma 
gerealiseerd en worden woningen toegevoegd binnen de ontwikkeling Sportpark Zuilense 
Vecht. Plannen voor vernieuwing of uitbreiding van sociale huurwoningen worden voorbereid 
met locaties als Omloop/Laan van Chartroise, Dickensplaats en De Muinck Locatie. In delen 
van Noordwest bestaat de woningvoorraad momenteel uit veel sociale huur en in West is het 
aandeel sociale huur juist relatief laag. Voor deze gebieden wordt op de lange termijn 
gestreefd naar een meer gebalanceerde verdeling van woonsegmenten.  

 
In het project Westelijke Stadsboulevard wordt gewerkt aan een nieuwe inrichting van het 
tracé tussen het 24 oktoberplein en de Marnixbrug met meer ruimte voor fiets en 
voetganger, minder doorgaand autoverkeer, betere oversteekbaarheid en een prettigere plek 
om te verblijven. De eerste concept geactualiseerde raming voor het Voorlopig Ontwerp (VO) 
laat zien dat de kosten t.o.v. het IPVE substantieel hoger uitvallen. Daarom werken we 
momenteel eerst een aantal scenario’s uit. Ook voeren we een contraexpertise op de 
geactualiseerde raming uit. De uitkomsten van deze zaken zijn nodig om tot een goed 
ontwerp te komen.   
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De Kaatstraat is een belangrijke schakel in de As Votulast. Op deze as is de ambitie om het 
karakter en inrichting beter te laten aansluiten op de woonomgeving er omheen en 
verblijven meer centraal te stellen. Vooruitlopend op deze inrichting, waarvoor we gaan 
sparen, zijn binnen het programma bereikbaarheid middelen geprogrammeerd voor de ‘no-
regret’ maatregel op de kop Oudenoord/Kaatstraat. Daarnaast wordt ingezet op het 
verbeteren van doorfietsroutes in de stad, onder andere door het creëren van de 
spooronderdoorgang bij de ontwikkelingen Cartesiusdriehoek en Tweede Daalsedijk. Voor 
de realisatie van de spooronderdoorgang ter hoogte van de Locomotiefstraat zijn binnen het 
programma bereikbaarheid de middelen geprogrammeerd. Op Lage Weide ligt er nog een 
opgave om de kwaliteit van het fietsnetwerk te verhogen en de aansluiting daarvan op de 
stad. 
 
Voor de Amsterdamsestraatweg en de Kanaalstraat en Damstraat zetten we in op het 
versterken van de openbare ruimte, leefbaarheid en veiligheid en economische vitaliteit. Zo 
werken wij in 2019 met ondernemers aan het maken van economische toekomstvisies voor 
beide straten. Voor de Amsterdamsestraatweg e.o. vindt nu een studie naar de 
verkeerscirculatie plaats. Op basis van de uitkomst worden de voorbereidingen voor de 
herinrichting van de Amsterdamsestraatweg weer opgepakt. Voor de Kanaalstraat stellen wij 
in 2019 in samenspraak met de buurt een Integraal Programma van Eisen en Functioneel 
Ontwerp op. Samen met de winkeliersvereniging zijn afspraken gemaakt over flankerende 
maatregelen waarmee we de economische vitaliteit van het winkelgebied 
Kanaalstraat/Damstraat versterken.      
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Noordwest kent relatief weinig groen in relatie tot de bebouwing en op de lange termijn 
wordt gestreefd naar versterking van de groenstructuur. Op de korte termijn is dit terug te 
zien in de aanpak van het Heukelompark en het Nifterlakeplantsoen. De stedelijke ambities 
rondom het creëren van een gezond leefklimaat komen ook terug in de projecten zoals de 
Cartesiusdriehoek, waarbij veel aandacht is voor het creëren van een gezonde en duurzame 
leefomgeving. Voorts wordt samen met de gemeente Stichtse Vecht gewerkt aan ruimte voor 
gezonde beweging door het verbeteren van Sportpark Zuilense Vecht.  

5.7 Overvecht en Zuidwest 
In Overvecht ligt de nadruk op kwaliteitsverbetering van de wijk. Wij willen dat realiseren met 
het Programma ‘Samen voor Overvecht’ dat fysieke maatregelen combineert met 
maatregelen binnen het sociale domein. Op het ruimtelijke vlak ligt de nadruk op het werken 
aan een meer gemengde woningsamenstelling en het verbeteren van de openbare ruimte en 
de (verkeers)veiligheid. Een voorwaarde is dat in andere wijken van de stad een groter 
aandeel sociale woningen wordt gebouwd.  
 
Qua woningbouw 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 sloop-nieuwbouw waarbij een groter aandeel niet-sociale woningen wordt 
teruggebouwd en het toevoegen van woningbouw op locaties waar dat een 
kwaliteitsverbetering geeft, denk bijvoorbeeld aan locaties direct rondom het winkelcentrum. 
Dit is een langjarige ontwikkeling waarvoor wij samen met zeven marktpartijen, drie 
corporaties en de wijk plannen uitwerken. Binnen de projecten in Overvecht wordt wel een 
aandeel sociale woningen gerealiseerd; dit betreft vooral sociale woningen in bijzondere 



74 | P a g i n a    
 

categorieën, zoals zelfstandige studentenwoningen en sociale woningen ter vervanging van 
sloop van bestaande flats. Ook is het streven om een aantal zorgwoningen te realiseren.  
 
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 doelgroepen met een urgentieverklaring. 
 
Door de leeftijd van de wijk is de openbare ruimte in Overvecht hard aan vernieuwing toe. 
Wij willen dat combineren met het toevoegen van meer kwaliteit in de openbare ruimte en 
het verkeersveiliger maken van een deel van de wegen. Een voorbeeld is de realisatie van het 
Groene Lint door Overvecht en het verbeteren van de verbindingen van de wijk naar het 
Noorderpark. Daarnaast investeren we, vanuit het programma bereikbaarheid, in de 
verbetering van de verkeersveiligheid op de kruisingen op de Moldaudreef. De verbeteringen 
van de openbare ruimte combineren wij zoveel mogelijk met renovaties en andere projecten 
die gaan plaatsvinden en ook met de aanpak voor Gasloos Overvecht.  
 
Een aantal projecten moet de komende jaren worden uitgevoerd en afgerond, zoals de 
realisatie van de NPD strook, de vernieuwing van (een deel van) de openbare ruimte rondom 
het winkelcentrum, de sloop-nieuwbouw van de Ivoordreef en de projecten aan de 
Einsteindreef en de Pahud de Montagnedreef. Samen met de ondernemers op het 
bedrijventerrein Nieuw Overvecht werken we aan verbetering en meer banen. 
 

 
 
Ook voor de wijk Zuidwest is kwaliteitsverbetering de opgave. Er zijn verschillende 
ontwikkelingen binnen en rondom Zuidwest die positief zijn voor de wijk. Denk aan 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 
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ontwikkelingen die bijdragen aan de vernieuwing van de wijk, zoals de GEM Kanaleneiland, 
het Oudenrijn ziekenhuis, de Heycoplocatie in Dichterswijk, de ontwikkelingen aan de 
Lomanlaan, de herontwikkeling van twee MBO scholen en diverse andere woonprojecten. 
Tegelijk voeren de woningcorporaties de komende jaren weer een groot aantal renovaties 
uit; ook dat is goed voor de kwaliteit van de woningvoorraad in de wijk.  
Mede vanwege de ontwikkeling van Merwedekanaalzone is Zuidwest over een aantal jaar de 
snelst groeiende wijk van de stad. Dat vraagt om een goede sturing op blijvende kwaliteit. 
Door de groei en aandacht voor een juiste spreiding van woningtypologieën over de wijk 
willen we bijdragen aan Woningmarkt in balans.  
 

 
 
Met name in Kanaleneiland is de openbare ruimte hard toe aan vernieuwing; wij werken er 
aan om deze vernieuwing in combinatie met de projecten te realiseren. Voor Rivierenwijk en 
Dichterswijk streven we naar vergroening, onder andere middels het Rondje Stadseiland en 
Ringpark Dichterswijk.  
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 gewerkt wordt aan 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, het aansluiten op de 
mobiliteitsoplossingen van Merwedekanaalzone en zo nodig het uitbreiden van de P&R 
capaciteit aan de randen van de stad. 
In en rondom Zuidwest is een groot aantal ruimtelijke projecten in ontwikkeling, maar 
tegelijkertijd zijn er meerdere verkeerskundige opgaven die om een oplossing vragen: het 
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autonetwerk dreigt namelijk vast te lopen en relatief eenvoudige oplossingen als 
optimalisatie van kruisingen of verkeerscirculatie volstaan niet om de problematiek op te 
lossen en leiden tot verschuiving van knelpunten. Er moeten daarom oplossingen op 
netwerkniveau uitgewerkt worden waarbij ook werk wordt gemaakt van het versterken van 
het alternatief van de auto (fiets en OV). De inzichten en (tussen)resultaten uit deze studie 
worden verwerkt in de actualisatie van de RSU en SRSRSB. 
Om de volgende fase van de ontwikkeling van Kanaleneiland en Transwijk richting te geven 
starten we samen met de woningcorporaties en het waterschap met het opstellen van de 
Omgevingsvisie Kanaleneiland & Transwijk. Dat wordt de basis voor de verdere ontwikkeling 
van de wijk, met meer aandacht voor langzaam verkeer routes en het klimaat adaptief maken 
van (delen van) de wijk. 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 uitmaken.  
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6.  Actualisatie financieel beeld: reserve 
investeringsimpuls RSU en grondexploitaties 

 
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een actueel financieel beeld gegeven van de reserve 
investeringsimpuls RSU en de gemeentelijke grondexploitaties (binnenstedelijk, 
Stationsgebied en Leidsche Rijn). Op basis van het actuele financiële beeld wordt onder 
ander inzichtelijk welke financiële ruimte er is voor (her)programmering van 
investeringswensen.  
De beschikbare middelen zijn echter ontoereikend om de beschreven opgave te realiseren en 
maakt de zoektocht naar aanvullende bekostiging noodzakelijk. 
Om de groei te faciliteren zijn namelijk zeer forse investeringen nodig. Met de G4, Rijk en 
marktpartijen zijn we in gesprek om een verstedelijkingsakkoord te sluiten, waarin 
gezamenlijk aan oplossingen wordt gewerkt om financiering en bekostiging van de 
verstedelijkingsopgave te organiseren. 
 

 

6.1 Actualisatie reserve investeringsimpuls RSU  
Om richting te geven aan de ruimtelijke koers die we met de stad willen varen, 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 
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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. Jaarlijks wordt bij de integrale 
afweging van de Voorjaarsnota gekeken welke dotatie aan de reserve Investeringsimpuls RSU 
kan worden gedaan uit de groei van de algemene middelen door de groei van de stad en 
wordt een voorstel gedaan voor een volgende stap in het realiseren van de ruimtelijke 
ambities uit de RSU. Een tweede geldstroom is de door woningcorporaties afgedragen 
meerwaarde bij verkoop en integrale herontwikkeling, waarvan tweederde jaarlijks wordt 
gedoteerd aan de reserve Investeringsimpuls RSU. De derde geldstroom betreft de netto 
opbrengsten die voortkomen uit het gebruik van de conversieregeling 2017. In het 
raadsvoorstel is het besluit om deze middelen te doteren aan de Investeringsimpuls RSU 
opgenomen, waarmee uitvoering wordt gegeven aan motie 2017/191. De motie draagt op 
deze middelen te oormerken voor het toevoegen van meer betaalbare woningen, waaronder 
een substantieel gedeelte in het segment sociale huur, aan de Utrechtse woningvoorraad. 
 
Ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU tot 1 januari 2019 

 
 
Bovenstaand figuur geeft de stand van de reserve investeringsimpuls RSU weer tot 1 januari 
2019 met daarin de dotaties vanuit eerdere Voorjaarsnota’s verwerkt. In de Voorjaarsnota 
2019 stellen we voor om 6,7 miljoen euro te bestemmen voor de investeringsagenda groei 
en 13,083 miljoen euro voor projecten die bijdragen aan betaalbaar wonen (motie 
2017/191). We stellen voor om de investeringsagenda groei in te vullen ten behoeve van 
verdere planvorming voor Lombokplein, mobiliteitstransitie, Merwedekanaalzone, Rijnsweerd 
en Utrecht Science Park. Dit voorstel is gebaseerd op de stedelijke shortlist 
investeringswensen zoals in de inleiding is toegelicht. Een nadere toelichting vindt u in de 
Voorjaarsnota 2019. Het voorstel voor betaalbaar wonen (motie 2017/191) wordt hieronder 
nader toegelicht. 
 
Bij de afsluiting van het jaar 2018 is gebleken dat er ongeveer € 88.000 vrijkomt voor 
herprogrammering, doordat een aantal projecten met een voordeel is afgerond. We brengen 
dit bedrag onder in de knelpuntenvoorziening. De middelen uit de knelpuntenvoorziening 
kunnen onder andere worden ingezet voor verbetering van de kwaliteit van de openbare 
ruimte en het opvangen van incidentele tekorten bij projecten. We stellen daarnaast voor om 
de reservering binnen Ruimte voor Initiatief voor de initiatieven rondom Oosterspoorbaan 
niet langer te oormerken voor dat gebied, maar wel binnen het budget van de regeling 
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Ruimte voor Initiatief te behouden. De reden hiervoor is dat we geen aanvragen meer 
verwachten voor dit gebied en is in lijn met eerder besluitvorming over dit budget. 
 
Bestedingsvoorstel netto opbrengsten conversieregeling 2017 
De netto opbrengsten die voortkomen uit het gebruik van de conversieregeling 2017 zijn 
middels motie 2017/191 geoormerkt voor het realiseren van meer betaalbare woningen in 
het sociale en middenhuursegment. In lijn met de motie is het bestedingskader 
investeringsimpuls RSU aangepast en ligt tegelijk met het MPR ter besluitvorming voor.  
In de Voorjaarsnota 2019 stellen wij voor om 13,083 miljoen euro te bestemmen voor 
projecten die bijdragen aan betaalbaar wonen. Deze middelen worden gedoteerd aan de 
reserve Investeringsimpuls. Het overzicht met geïnventariseerde projecten is als 
vertrouwelijke bijlage opgenomen en geldt als richtinggevend kader voor de besteding van 
de netto opbrengsten. Het college weegt zorgvuldig af aan welke projecten op deze lijst zij 
een bijdrage toekent. Bij deze afweging en in het besluitvormingstraject wordt onderscheid 
gemaakt tussen particuliere initiatieven en gemeentelijke projecten. In het bestedingskader 
zijn deze elementen nader omschreven.  
 
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. 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 2018 (4,8 miljoen euro). In onderstaand overzicht zijn de 
projecten en de bijbehorende bedragen weergegeven. 
 

 
 
Aan de aangedragen projecten wordt een extra duurzaamheidsimpuls gegeven. Bij de 
Oudegeinlaan gaat het om 43 woningen die dankzij de bijdrage gasloos kunnen worden 
gebouwd. Aan Leeuwesteyn wordt een bijdrage toegekend om 35 woningen met een 
huurprijs onder de aftoppingsgrens te realiseren. Bij het project Cleopatradreef/Jeanne 
d’Arcdreef worden de 362 woningen gerenoveerd naar label A+ en gasloos gemaakt. 
 
Twee aangedragen projecten zijn afgewezen, omdat de woningcorporatie hiervoor al 
investeringsbesluiten genomen heeft. Hierdoor blijft een bedrag van 750.820 euro onbenut. 
We besteden dit aan de integrale aanpak van openbare ruimte in Overvecht en 
Kanaleneiland, waarbij wordt aangesloten op renovaties van woningcorporaties.  
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6.2 Financieel beeld grondexploitaties 

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 2019 zijn de parameters indexering woningbouw en de 
berekeningswijze van tussentijdse winstneming gewijzigd ten opzichte van de actualisatie 
2018. 
 
Discontovoet 
Gelijk aan 2018 en conform de richtlijnen Grondexploitaties van de BBV is bij het bepalen 
van de netto contante waarde in het voorliggende MPR gerekend met 2 % discontovoet.  
 
Toegerekende rente 2018 
De werkelijke rente 2018 bedroeg 1,65% en is over 2018 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 
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aantrekkende economie is het de verwachting dat na 2018 de prijzen onder druk komen te 
staan. Daarom is gekozen voor een hogere indexering van 3% voor alle kosten voor de jaren 
2019 en 2020. Voor de kostensoort “verwerving” is een indexering van 5% gehanteerd 2019 
en 2020. 
 
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 de komende twee 
jaar (2019 en 2020) vanwege de marktontwikkelingen verhoogd van 1% naar 2%. Het 
kantoorprogramma, detailhandel en horeca is gelijk aan 2018 niet geïndexeerd.  
 
Samengevat is de indexering: 

 
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. 
 
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 (concept) 
grondprijzenbrief 2019 aangehouden. In 2017 en 2018 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 contractpositie-
aanbestedingsresultaat opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt 
een realistische raming, mede gebaseerd op de meest recente aanbestedingsresultaten, 
opgenomen. 
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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. 
 
Risicomanagement en weerstandsvermogen 
Conform de door de raad vastgestelde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 
2015-2018, 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 weerstandsvermogen. Voor het 
opvangen van de risico’s 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 en de 
grondexploitaties Stationsgebied en Leidsche Rijn toegelicht, evenals bijbehorende risico’s, 
scenario’s en beheersmaatregelen. 

Financieel beeld binnenstedelijke grondexploitatieprojecten 
 
Actuele stand grondexploitaties 
In deze paragraaf wordt het financiële beeld geschetst van alle 18 binnenstedelijke 
grondexploitaties. Eind 2018 zijn de grondexploitatieprojecten Gerrit Rietveldcollege, 
Rijnhuizenlaan en Victor Hugoplantsoen afgesloten. Er zijn geen grondexploitatieprojecten 
geopend in 2018. 
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Toelichting bij mutaties 
Het saldo op netto contante waarde van de grondexploitaties vorig jaar bedraagt € 17,6 
negatief (prijspeil 2018). Dit saldo is in de loop van 2018 licht verslechterd naar € 17,7 
negatief voor tussentijdse winstnemingen. De saldo mutaties in de diverse lopende projecten 
leveren een verbetering van het saldo op van 0,3 miljoen euro. De toename van het saldo 
wordt met name veroorzaakt door het project Oudenrijn West. De saldi van de projecten 
Veemarkt en Gerrit Rietveldcollege zijn, zoals eerder gemeld, in de peilstok verslechterd. 
 
De stand van zaken van de individuele grondexploitaties is terug te vinden bij het onderdeel 
‘Projecten’. Met behulp van een filter zijn de binnenstedelijke grondexploitaties te 
selecteren. Wie op een project klikt, komt via de knop ‘lees meer’ bij de inhoudelijke en 
financiële 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 0,4 miljoen euro. Per ultimo 2018 zijn 
de volgende grondexploitatieprojecten afgesloten: 

▪ Gerrit Rietveldcollege; 
▪ Rijnhuizenlaan en 
▪ Victor Hugoplantsoen. 

 
De grondexploitaties Gerrit Rietveldcollege en Rijnhuizenlaan hadden in het MPSO 2018 een 
positief eindresultaat, gezamenlijk ongeveer € 0,5 miljoen. De afsluiting van deze 
grondexploitatieprojecten betekent een afname van het saldo met dit bedrag. De positieve 
saldi van deze af te sluiten projecten zijn vrijgevallen ten gunste van de reserve 
grondexploitatie. De grondexploitatie Victor Hugoplantsoen is vanwege een opgenomen 
raming voor nagekomen kosten negatief afgesloten met € 0,1 miljoen. Dit bedrag wordt 
verrekend met de reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid.  
 
Er zijn dit jaar geen nieuwe binnenstedelijke grondexploitatieprojecten toegevoegd aan het 
MPR. 
 
Saldo binnenstedelijke grondexploitaties 2019 (vóór winstneming) 
Het nieuwe saldo van de binnenstedelijke grondexploitaties, na verwerken van de mutaties 
2018 en het afsluiten van de drie genoemde projecten, bedraagt € 17,7 miljoen negatief 
(vóór winstneming).  
 
Tussentijdse winstnemingen 
Conform de 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: 
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Gerealiseerde kosten   X   Gerealiseerde opbrengsten  =  ..  % 
     Totale kosten                     Totale opbrengsten 
 
Het berekende percentage van bijvoorbeeld 40% geeft aan dat 40% van het positieve saldo op 
netto contante waarde 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. 
 
Bij een beoordeling van de actieve grondexploitaties per eind 2018, op basis van de 
voorgeschreven POC-methode, waren er zes grondexploitaties met een positief saldo op 
netto contante waarde, waarbij het verplicht is om tussentijds winst te nemen: 

▪ Veemarkt; 
▪ Van Lieflandlaan; 
▪ Duurstedelaan; 
▪ Bedrijventerrein Overvecht; 
▪ Oudenrijn West; 
▪ Leidsche Rijn. 

 
Uit deze zes grondexploitatieprojecten is samen € 17,8 miljoen winst genomen, waarvan € 
3,4 miljoen winst betrekking heeft op de binnenstedelijke grondexploitaties. De winst bij het 
project Duurstedelaan (€ 0,2 miljoen) wordt conform afspraken voor 70% ingezet ten 
behoeve van de financiering van het programma Integraal Accommodatie Beleid. De overige 
30% wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. Het resultaat van het project van 
Lieflandlaan is onderdeel van het totaalsaldo van de voorziening negatieve 
grondexploitaties. De tussentijdse winstneming (€ 0,1 miljoen) op dit project is om deze 
reden toegevoegd aan de betreffende voorziening. De overige winstnemingen zijn volledig 
toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. Voor toelichting op de winstneming Leidsche 
Rijn verwijzen wij u naar het onderdeel Financieel beeld Leidsche Rijn. 
 
Saldo binnenstedelijke grondexploitaties 2019 na winstneming  
Het saldo van de grondexploitaties daalt door deze afdrachten, terwijl de reserve 
grondexploitatie erdoor toeneemt. Het leidt tot een saldo van € 21,1 miljoen negatief 
(prijspeil 2019) voor binnenstedelijke 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. Voor de 
grondexploitaties met een negatief saldo bestaat een voorziening: de voorziening negatieve 
grondexploitaties.  
De tussentijdse winstnemingen zijn vooraf afgestemd met de accountant. 
 
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 
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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 2018, 
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 1: vertraging 
Korte toelichting: de opbrengsten van de binnenstedelijke grondexploitaties vertragen één 
jaar. 
Effect: verslechtering met ongeveer € 0,8 miljoen. 
Beheersing: Dit effect kan binnen de reserve grondexploitatie opgevangen worden. 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 (klein). 
 
Scenario 2: aanpassing grondprijzenbeleid 
Korte toelichting: de grondprijzen dalen eenmalig met gemiddeld 2,5 %. 
Effect: lagere opbrengst van ongeveer € 2,8 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: 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 € 1,4 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 2%) stijgt vanaf 2019 naar 3%. 
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). 
 
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 € 1,35 
miljoen negatief. Dit risicoprofiel is € 0,15 miljoen lager 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 € 2,7 miljoen negatief. Dit is € 0,5 miljoen lager dan 
vorig jaar. 
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De ontwikkeling van het totale risicoprofiel laat ten opzichte van het MPSO 2018 een daling 
zien. Het totale risicoprofiel voor de binnenstedelijke grondexploitaties in het MPR 2019 is 
ingeschat op € 4,05 miljoen negatief tegenover € 4,7 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 2019 – 2022 als volgt weer te 
geven: 
 
Hieronder volgt een toelichting op de onderdelen van de reserve. 

 
 

Stortingen af te sluiten positieve projecten 
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). Het meerjarig verloop van de reserve grondexploitatie heeft zich positief 
ontwikkeld, waardoor er 25,0 miljoen euro uit de reserve vrij kan vallen. Dit komt vooral 
door de grote verbetering van het saldo van de grondexploitatie Leidsche Rijn. We volgen de 
regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording rond winstneming op grondexploitaties 
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(POC-methode). Op grond daarvan hebben we in het verloop van de reserve naast de 
resultaten 2018 ook rekening gehouden met de nog te verwachte tussentijdse 
winstnemingen op de binnenstedelijke grondexploitaties en de grondexploitatie Leidsche 
Rijn.  
 
Op basis van de huidige planning worden in de jaren 2019-2022 de volgende projecten 
afgesloten ten gunste van de reserve grondexploitatie: 
 

 
 
Onttrekkingen 
De onttrekking in 2019 bedraagt in totaal ongeveer € 10,2 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 2022 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. 
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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 
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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. 
 
Rente op voorziening negatieve grondexploitaties 
Jaarlijks wordt de voorziening negatieve grondexploitaties met rente opgehoogd. Dit is een 
technische mutatie (aanpassing prijspeil). Dit jaar gaat het om een bedrag van € 525.000. 
 
Gebiedstransformatie deelgebied 5 Merwedekanaalzone 
In de voorjaarsnota 2016 en in de voorjaarsnota 2017 zijn voor de periode 2019-2022 
middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijke deel van de gebiedstransformatie 
deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. Het gaat om de ontwikkeling van het OPG-terrein 
en de daarmee samenhangende verplaatsing van de bus stalling. Naar verwachting worden 
deze middelen in 2020 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, 
anticiperende verwervingen, sanering De Huppel en Investeringskredieten voor het 
Beurskwartier en Zuilense Vecht. 
Voor 2019 bedraagt het totaal aan reserveringen € 10,8 miljoen, als volgt te specificeren: 
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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 sprake 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. Indien 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., stedenbouwkundig plan en ontwikkel- en investeringsstrategie 
vergt een forse ambtelijke inzet en hoge onderzoekskosten. Om het risico van het niet 
kunnen verhalen van de plankosten op te kunnen vangen is een reservering opgenomen in 
de reserve grondexploitatie voor de periode 2019-2022.  
 
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, gemeentegrens-overstijgend 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 
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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 in 2018 wordt vervolgd. In gezamenlijke 
aanpak wordt in de huidige fase (definitiefase) de gebiedsvisie uitgewerkt in een meer 
gedetailleerd gebiedsplan. Voor de definitiefase is een voorbereidingskrediet van 0,25 
miljoen euro afgegeven. Het voorbereidingskrediet komt uiteindelijke ten laste van de nog te 
openen grondexploitatie Zuilense Vecht. Het ziet er naar uit dat de grondexploitatie in 2020 
wordt geopend.  
 
De raming van 0,25 miljoen euro was gebaseerd op een grove raming, die nu nader is 
uitgewerkt. Op basis van een uitgewerkte planning wordt een overschrijding van ca. 0,13 
miljoen euro verwacht (uitgaande van besluitvorming over het gebiedsplan in het najaar van 
2019). Hiervoor wordt een ophoging aangevraagd. Na het afsluiten van de definitiefase zal 
vervolgens een nieuw voorbereidingskrediet worden aangevraagd voor het opstellen van het 
IPVE/FO en SPVE (ontwerpfase). Aansluitend op de ontwerpfase wordt de grondexploitatie 
geopend.  
 
Beurskwartier  
Voor het Beurskwartier is voor de uitwerking van de Omgevingsvisie tot een 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen een voorbereidingskrediet van € 3,8 mln. 
aangevraagd. 
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 Grondexploitaties. Vooruitlopend op de 
definitieve besluitvorming door de gemeenteraad (eind maart) is de dekking van het 
voorbereidingskrediet alvast meegenomen in het verloop van de reserve. 
 
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". 
 
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 2018 een 
voorziening van € 32,3 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 € 0,4 miljoen. 
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In de Jaarrekening 2018 is deze voorziening à € 32,3 miljoen op grond van de voorschriften 
van het BBV gesplitst in een bedrag van € 23,0 miljoen, opgenomen als voorziening onder de 
voorraden en een bedrag van € 9,3 miljoen, opgenomen als risicovoorziening. 

Financieel beeld grondexploitatie Stationsgebied 
Actuele stand grondexploitaties 
In het MPSO 2018 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 grondexploitatie per 1-1-2019 is inclusief de ingestelde voorziening nog steeds sluitend. 
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. 
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Mutaties infra en openbare ruimte 
De infrastructuur en openbare Ruimte in het Stationsgebied begint in toenemende mate zijn 
definitieve vorm aan te nemen. Dat heeft onder andere tot gevolg dat de kosten van de nog 
resterende werkzaamheden steeds beter zijn in te schatten. Voor de deelprojecten Knoop en 
Catharijnesingel is na een risicoanalyse besloten om het budget voor onvoorzien gedeeltelijk 
vrij te laten vallen. Hetzelfde geldt voor het budget onvoorzien dat is gereserveerd voor 
conditioneringswerkzaamheden.  
 
Daartegenover staat dat er extra kosten worden verwacht voor het goed laten aansluiten van 
het Stationsgebied op haar omgeving en kosten voor het op orde brengen van de roltrappen 
op het Stationsplein West. Deze hebben ernstig te lijden gehad van de bouwwerkzaamheden 
aan de parkeergarage Croeselaan in combinatie met het intensieve gebruik door het tijdelijk 
busstation op het Jaarbeursplein. Per saldo resulteert een vrijval van een kleine € 3 miljoen.  
 

 
 
Mutaties Vastgoed 
In 2018 is voor het Smakkelaarsveld een plan geselecteerd en met het aangaan van de 
ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaar is de grondexploitatie fase 1 uitgebreid met dit 
plan. Dit plan is budgetneutraal voor het resultaat van de grondexploitatie. Binnen het 
vastgoedprogramma hebben zich verder geen mutaties voorgedaan.  
 
Bijdrage aan de Algemene Middelen  
Ten laste van grondexploitatie Stationsgebied vindt jaarlijks een bijdrage plaats aan de 
algemene middelen. De grondexploitatie Stationsgebied loopt af in 2022 waarmee de 
mogelijkheid van de bijdrage aan de algemene middelen vervalt. In de grondexploitatie 
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Stationsgebied werd rekening gehouden met een afbouw van deze uitnamen in het jaar 
2020. In deze actualisatie stellen wij dit bij en ramen de uitname tot en met jaarsnede 2021, 
een negatief effect van 2,8 miljoen euro.  

 
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 
Dit betreft met name de in de Programmabegroting 2019 bestemde gemeentelijke bijdrage 
voor Catharijnesingel Zuid en Beurskwartier/Lombokplein, die conform de richtlijnen BBV 
toegevoegd wordt aan de voorziening negatieve grondexploitaties. 
De hierdoor beschikbare budgetten voor Catharijnesingel Zuid en Beurskwartier 
/Lombokplein zijn in de grondexploitatie verwerkt. 
Het geprognosticeerde saldo per 1-1-2019 van de grondexploitatie Stationsgebied is door 
bovenstaande mutaties € 111,79 miljoen negatief. De stand van de Voorziening Negatieve 
Grondexploitaties bedraagt inclusief de storting voor het jaar 2019 € 111,79 miljoen. 
Hiermee is het resultaat voor Stationsgebied sluitend. 

 
Verwerking besluitvorming voorbereidingskrediet Beurskwartier 
Met het raadsbesluit  d.d. 28 maart 2019  ‘Uitvoering Amendement Creatieve inpassing 
panden Croeselaan en voorbereidingskrediet Beurskwartier’ heeft de Raad het 
voorbereidingskrediet vrij gegeven voor de uitwerking van de Omgevingsvisie Beurskwartier. 
Het beschikbare budget voor planvoorbereiding en -begeleiding Lombokplein en 
Beurskwartier van 2 miljoen euro kan met dit besluit volledig ingezet worden voor de verdere 
planvorming van Lombokplein. Over dit budget en het budget voor placemaking rapporteren 
wij, totdat de nieuwe grondexploitaties Beurskwartier en Lombokplein zijn geopend, in het 
MPR onderdeel Stationsgebied. Per peildatum 31 december 2018 is 0,6 miljoen euro 
uitgegeven ten laste van het voorbereidingsbudget Beurskwartier/Lombokplein en 0,3 
miljoen euro ten laste van het budget placemaking en uitvoering eerste stappen Westplein. 
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Risico's 
Conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2015-2018 is de risicoanalyse 
Stationsgebied geactualiseerd (peildatum 31 december 2018). De omvang van het benodigde 
weerstandsvermogen voor het project Stationsgebied is € 24,47 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 € 105 
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. 

▪ Tijdens de realisatie van de projectdelen openbaar gebied en infrastructuur doen zich 
onverwachte zaken voor waarmee in de kostenramingen onvoldoende rekening is 
gehouden. 

▪ 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. 
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▪ 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. 

▪ Stationsplein-Oost (Event Space): Op dit moment is de gemeente in onderhandeling 
met Klépierre over de Eventspace op het Stationsplein Oost. De uitkomst hiervan is 
nog onduidelijk en wordt teruggekoppeld aan de gemeenteraad. 

▪ 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 
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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 tweetal scenario's dat de financiële effecten laat zien van het later 
realiseren van het vastgoedprogramma en van een hogere inflatie. De scenario’s zijn input 
voor de risicoanalyse ten behoeve van het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen 
voor het subonderdeel vastgoed. 
 
Scenario 1: Vastgoedprogramma wordt drie jaar later gerealiseerd 
Korte toelichting: zowel gecontracteerd als niet gecontracteerd vastgoed schuift drie jaar 
door in de planning. 
 
Effect grondexploitatie: € 1,0 miljoen negatief (netto contante waarde 1-1-2019) 
 
Beheersing: dit effect kan opgevangen worden binnen het weerstandsvermogen 
Stationsgebied. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform nota weerstandsvermogen na beheersmaatregel: 
categorie 1 (zeer klein). 
 
Scenario 2: Indexering kosten van 2% naar 3%, indexering opbrengsten van 1% naar 2% 
Korte toelichting: uitgangspunt hierbij is een verhoging van de inflatieparameters met 1%. 
 
Effect grondexploitatie: € 0,6 miljoen negatief (netto contante waarde 1-1-2019) 
 
Beheersing: opvangen binnen het budget onvoorzien. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform nota weerstandsvermogen na beheersmaatregel: 
Categorie 2 (klein). 

Financieel beeld grondexploitatie Leidsche Rijn 
Actuele stand grondexploitaties 
De grondexploitatie Leidsche Rijn komt na de actualisatie uit op een positief saldo van € 27,7 
mln. (ncw prijspeil 2019).  
 
Met het positieve saldo van € 27,7 mln. laat de grondexploitatie Leidsche Rijn een enorme 
verbetering zien van € 27,25 miljoen. Na tussentijdse winstneming, voorgeschreven door de 
BBV, bedraagt het positieve saldo € 13,3 mln. Het tussentijdse genomen resultaat ad € 14,4 
miljoen is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. 
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De verbetering van het saldo van de grondexploitatie Leidsche Rijn is conform de 
verwachting zoals gedeeld in de peilstok 2018 en hangt met name samen met hogere 
grondprijzen en een sneller uitgiftetempo binnen de woningbouwopgave, het verwerken van 
de intentieovereenkomst voor de Hoogbouwkavel en vrijval van de marktprijscorrectie over 
de in 2018 gerealiseerde omzet. Het kantoorprogramma is niet gemuteerd, de 
behoedzaamheid voor het uit te geven kantorenprogramma na 2028 is gehandhaafd in 
voorliggende grondexploitatie. Ook uitgifte van bedrijventerreinen loopt  conform 
verwachting en zal er in 2019 en 2020 naar huidig inzicht circa 70.000 bvo m2 uitgegeven 
worden.  

 
 
Door de substantiële positieve mutaties in 2018 en de aanhoudende positieve markt voor 
zowel woningbouw als bedrijven en in iets mindere mate kantoren kan eind 2018 € 14,4 
miljoen als tussentijds resultaat uit de grondexploitatie genomen worden. Het effect van de 
resultaatneming wordt toegelicht onder het verloop van de reserve grondexploitatie. 
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Toelichting bij mutaties 
Woningbouw 
De deelprojecten Rijnvliet, Leeuwesteyn, Hoge Weide en Leidsche Rijn Centrum Oost laten in 
totaal een verbetering zien ten opzichte van 2018 van € 11,2 miljoen als gevolg van 
gestegen grondprijzen deels gerealiseerd in 2018 en deels nog te realiseren. In Leeuwesteyn 
is de opbrengstenstijging mede veroorzaakt doordat ontwikkelaars aan de bovenkant van de 
toegestane bandbreedten iets meer woningen hebben gerealiseerd dan in de 
grondexploitatie eerder in aantal was opgenomen. 
 
Na afronding van een deel van het bouw- & woonrijp maken in Hoge Weide valt het restant 
van het daartoe gereserveerde budget vrij inhoudende een verbetering van het saldo van 
€  0,8 miljoen.  
 
Het financiële effect van het verwerken van de tender hoogbouwkavel is € 11,0 miljoen 
positief binnen Leidsche Rijn Centrum. Dit effect is een combinatie van uitgifte en 
gereserveerde middelen voor parkeren. 
 

 
 
Commercieel vastgoed 
Binnen Leidsche Rijn trekt de vraag op de bedrijventerreinen aan. Op basis van lopende 
gesprekken en getekende intentieovereenkomsten verwachten we in 2019 circa 40.000 bvo 
m2 uit te geven en in 2020 bijna 30.000 bvo m2. Voor de periode 2021 – 2039 staat nog 
460.000 bvo m2 uit te geven bedrijventerrein geprogrammeerd. 
 
Het kantoorprogramma is met voorliggende grondexploitatie niet gewijzigd ten opzichte van 
MPSO 2018. In 2019 is geen uitgifte voorzien, in 2020 6.000 bvo m2 en in 2021 13.000 bvo 
m2. In de periode 2022 tot en met 2028 is circa 76.000 bvo m2 geprogrammeerd. De 
behoedzaamheid voor het uit te geven kantorenprogramma na 2028 is gehandhaafd in 
voorliggende grondexploitatie.  
 
Het saldo van De Wetering Zuid is met € 2,5 miljoen verbeterd ten opzichte van vorig jaar. 
De verbetering is drieledig. Ten eerste is er voor alle gronduitgiften in 2018 een hogere 
grondprijs gerealiseerd dan is opgenomen in de grondexploitatie. Ten tweede ontwikkelen 
alle partijen meer m² bvo dan het aantal m² kavel dan is aangenomen in de grondexploitatie, 
wat leidt tot hogere grondwaarden per kavel. Tot slot heeft er ook een afrekening 
plaatsgevonden met betrekking tot economische meerwaarde door uitbreiding op een eerder 
uitgegeven kavel. 
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Overige mutaties 
In 2018 bedroeg de omzet woningbouw en commercieel vastgoed € 60,0 miljoen. Voor deze 
omzet was in de marktprijscorrectie aan behoedzaamheid 5% gereserveerd zijnde € 3,0 
miljoen. Dit bedrag is met voorliggende actualisatie vrijgevallen. 
In de grondexploitatie Leidsche Rijn is er naast de in dit hoofdstuk toegelichte substantiële 
mutaties een veelvoud van kleine mutaties, per saldo hebben deze een negatief effect van € 
1,0 miljoen.  
 
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 € 5,2 miljoen wordt jaarlijks ten laste van de 
grondexploitatie gebracht. 
 
Marktprijscorrectie 
Vanwege de omvang, complexiteit en lange looptijd van de opgave Leidsche Rijn is voor de 
nog te realiseren opbrengsten een marktprijscorrectie gevormd. Doel van de 
marktprijscorrectie is toekomstige moeilijk tot niet voorspelbare negatieve ontwikkelingen 
met een effect op de fasering en/of grondprijs van de geraamde uitgifte van kavels voor 
woningbouw, bedrijven en kantoren op te vangen. De omvang is vanaf 2016 vastgesteld op 
5 % van de nog te realiseren omzet. 
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Samengevat is de behoedzaamheid binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn per 
opbrengstencategorie als volgt vormgegeven: 
 
Woningbouw en bedrijventerreinen 
Voor de omzet woningbouw, bedrijventerrein is 5 % marktprijscorrectie op de totaal nog te 
realiseren omzet gereserveerd. Vanaf 1 januari 2029 worden de opbrengsten niet 
geïndexeerd. De nog te realiseren omzet voor deze categorieën bedraagt € 475 miljoen. 
 
Kantorenprogramma 
Voor de omzet kantoren is 5 % marktprijscorrectie op de nog te realiseren omzet in de 
periode 2020 – 2028 gereserveerd. Deze omzet wordt in zijn geheel niet geïndexeerd. In 
2019 staat geen uitgifte geprogrammeerd, in 2020 beperkte uitgifte van 6.000 m2 waar 
momenteel gesprekken voor lopen. De omzet vanaf 1 januari 2028 tot en met 2039 (einde 
looptijd) is op nul gezet.  
 
In cijfers: 
De totale omzet woningbouw en bedrijventerreinen aangevuld met de omzet kantoren tot 1 
januari 2028 bedraagt circa € 530 miljoen. Hiervoor is een reservering beschikbaar in de vorm 
van de marktprijscorrectie van € 25,0 miljoen voor tegenvallers in de omzet (latere verkoop 
dan begroot of verkoop tegen een lagere prijs). Naast deze generieke reservering is bijna € 
19,0 miljoen gereserveerd voor complexe en uiterst risicovolle onderdelen binnen de opgave 
van Leidsche Rijn, zijnde het zuidwestelijk deel van Leeuwesteyn (De Wiel), locatie 
Hindersteinlaan, Leidsche Rijn Centrum en Park Voorn. In deze specifieke reservering is 
Vleuterweide vervallen en Leidsche Rijn Centrum toegevoegd in 2018.  
 
Risico's 
De omzet kantoren na 1 januari 2028 tot en met 2039 bedroeg € 120,0 miljoen, deze omzet 
is financieel in zijn geheel op nul gezet. 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. Dit is al vele jaren het uitgangspunt 
bij de grondexploitatie Leidsche Rijn. 
 
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 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: omzetvolume kantoren 2020 – 2022 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 
tot 2020 geen uitgifte kantoren gepland, voor 2020, 2021 en 2022 staat bijna 30.000 m2 
begroot. 
 
Effect: 
Volume 30.000 m2 verschuift naar periode vanaf 2027 en verder. Daarmee komt deze afzet 
in de periode na de 10 jaarstermijn en wordt de omzet ruim € 16,0 miljoen lager. 
 
Beheersing: 
Dit effect kan voor 5 % binnen de marktprijscorrectie opgevangen worden. Het overige effect 
kan bij gelijkblijvende marktomstandigheden voor de woningbouw deels door vrijval van de 
hiervoor gereserveerde marktprijscorrectie worden opgevangen.  
 
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 € 4 miljoen. 
Beheersing: 
Dit effect kan binnen de marktprijscorrectie opgevangen worden. 
 
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: 
Inzet marktprijscorrectie. Hierna resteert er geen ruimte meer binnen de marktprijscorrectie. 
Bestuurlijke keuzes binnen de kaders van de gebiedsontwikkeling zijn wellicht 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. 
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Scenario: renteverhoging 2019 van 2 naar 3 % 
Korte toelichting: 
Uitgangspunt hierbij is een verhoging van rekenrente voor grondexploitatieprojecten binnen 
de gemeente Utrecht van 2 naar 3 % vanaf 2020. 
 
Effect: 
De grondexploitatie verslechtert door renteverhoging vanaf 2021 met circa € 23 miljoen. Een 
deel van dit effect kan opgevangen worden doordat ook de marktprijscorrectie verlaagd kan 
worden. 
 
Beheersing: 
Bij een renteverhoging neemt de netto contante waarde (ncw) van de toekomstige omzet af 
en is de benodigde marktprijscorrectie en afboeking kantoorprogramma lager. Dit zijn 
vrijwel communicerende eenheden waarmee een rentestijging grotendeels opgevangen kan 
worden. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 Klein. 
 
Scenario: vrijval van marktprijscorrectie in periode tot 2022 
Korte toelichting: 
De begroting voor de komende 4 jaar is gelijk aan realisatie. De grondexploitatie vraagt geen 
aanpassing. 
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Effect: 
Jaarlijks verbetert grondexploitatie met vrijval marktprijscorrectie. In totaal in de periode 
2019-2022  een verbetering van bijna € 14 miljoen. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 3 50 / 50. 
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