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Welkom

Ik heet u van harte welkom bij Oracle. Met de gemeente

Paul Kroon
Oracle

Utrecht als vestigingsplaats en klant en ook veel klanten
binnen de overheid zijn wij overtuigd van het belang van de
interactie tussen overheid en het bedrijfsleven. Vandaar dat
wij u hier graag ontvangen.
Daarbij zijn we trots op dit gebouw wat wij naast ons kantoor ook zien als een plek voor
Utrecht. Iedereen die in de buurt is en op zoek naar een fijne plek om even te werken, is
van harte welkom om bij ons binnen te lopen en gebruik te maken van de flexplekken in
de lobby. En ook voor een avond als deze stellen we ons gebouw graag open. Ik wens u
veel succes en een hele prettige avond.
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Economische
motor van
Nederland
Victor Everhardt
Locoburgemeester gemeente Utrecht
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Er zit muziek in onze stad. Onze regio is op dit moment al een economische motor
van het land en dat wordt wat ons betreft alleen maar meer. Met de verbinding tussen
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn we al een aantal keren op rij genoemd als
krachtige economische regio van Europa waarbij we Londen als goede 2e achter ons
laten. Uiteraard willen we dit verder ontwikkelen.
Als we naar de stad Utrecht kijken, zetten we in op gezonde stedelijke ontwikkeling.
We noemen dit Healthy Urban Living. Met veel kennisinstituten en het Science Park dat
daar onderdeel van is. Wij willen stappen vooruit zetten voor een prettig leefklimaat zodat
mensen zich hier graag vestigen. Je zit hier zo in de bossen wat onze stad aantrekkelijk
maakt ten opzichte van andere steden.

7

8

Co Design Sessie 2 Utrecht groeit | 09 03 2016

Daarbij zijn we het grootste mobiliteitsknooppunt en hebben we Schiphol en de haven om
de hoek. Dat is ook een kracht die wij hebben als stad, we zitten overal dichtbij. De vraag
is hoe we de stad van de toekomst met elkaar maken. Een levendige en aantrekkelijk stad
waar mensen graag naartoe komen. Als gemeente zetten we in op groei door inbreiding
in plaats van uitbreiding en we hebben 4 prachtige gebieden in de stad die we verder
kunnen ontwikkelen.
Als gemeente werken we hierbij graag samen met de markt. In mijn 6 jaar als wethouder
sta ik heel erg open voor onze partners en ik wil Oracle dan ook bedanken voor de
uitnodiging en open houding. Wij willen de samenwerking met de markt nog verder
intensiveren en zijn daarom blij dat u hier allemaal bent.
Om in de 4 door ons aangewezen kerngebieden in de stad maatschappelijke business
cases te realiseren hebben we uw kennis over de allernieuwste technieken nodig. Zoals
bijvoorbeeld 0 op de meter, maar we zijn niet alleen op zoek naar technieken om het te
maken. Ook de kennis en expertise van de verschillende sectoren zijn heel belangrijk.
Zoals bijvoorbeeld de gezondheidssector hier in Leidsche Rijn met het ziekenhuis, Mediq
en Oracle. Een ook de expertise van kennisinstituten willen we benutten om te groeien
naar healthy urban living.
Met business cases in het Stationsgebied, Merwedekanaalzone, Leidsche Rijn Centrum
en Utrecht Oost / Science park heeft Utrecht veel te bieden vandaar dat u kunt rekenen
op een rijkgevarieerd menu vanavond. We nodigen u uit om mee te denken en wat ons
betreft blijft dat niet alleen bij vanavond. Een aantal van u zijn als partners al heel erg
bekend. Wij breiden dit netwerk graag verder uit om samen met u onze strategie voor de
stad uit te rollen en deze ook werkelijkheid te laten worden. Voor de stad, voor de regio en
uiteindelijk voor het hele land.
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Samenwerken
aan een
gezonde, groene
en slimme stad!

Mooi dat u er vandaag allemaal bent. Na onze vorige sessie in het Cinemec zijn we verder
gegaan met de input die we bij u ophaalden.

Wat vertelden wij op 18 november bij Cinemec?
•• Steden zijn de drijvende kracht van de economie
•• Groeiende populariteit grote steden
•• Utrecht onderdeel van super connected global region met Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag
•• We zetten in op Healthy urban living

Lennert Middelkoop
Directeur REO

Utrecht onderdeel van super connected region
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Uitnodiging: samenwerken aan de ontwikkeling van de stad
De aanleiding van al onze inspanningen:
•• De komende jaren groeit Utrecht van 334.000 naar meer dan 400.000 inwoners!
•• We kiezen hierbij voor inbreiding in plaats van uitbreiding.
•• Daarbij kiezen we ook heel bewust voor gezonde verstedelijking.
•• En willen we gezamenlijk optrekken met commerciële partijen waarbij we het tempo van
de ontwikkelingen afhankelijk is van de markt.

Keuze voor gezonde verstedelijking

Wat haalden wij bij u op

Groei van 334.000 naar meer dan 400.000 inwoners

U onderschreef die keuzes en gaf ons mee:
•• Ondersteuning visie RSU
•• Heb het lef om keuzes te gaan
•• Houd vast aan compacte stad met hoge leef- en omgevingskwaliteit
•• Behoud van unique selling points
•• Met als zorgpunt: bereikbaarheid

13
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Hoe zijn we daar mee omgegaan
•• Bespreking resultaat met alle betrokkenen:
•• Bestuur
•• Stedenbouw
•• Grondzaken
•• Wonen
•• Economische Zaken
•• Stationsgebied
•• Leidsche Rijn
•• Gebiedsmanagers
•• Mobiliteit
•• Milieu
•• Stadswerken
•• Wijken
•• Maatschappelijke Ontwikkeling
•• Gezondheid
•• Vastgoedorganisatie
•• Onderzoek
•• Keuzes Ruimtelijke Strategie aangescherpt
•• Parallel werken we aan een investeringsstrategie
•• Nu aan vooravond van bestuurlijke besluitvorming

Aangescherpte keuzes:
••
••
••
••
••
••

Groei door inbreiding
Thema: gezonde verstedelijking
3 economische ontwikkelingsgebieden
2 nieuwe transformatiegebieden met hoge dichtheden
Kwaliteit verbeteren overige stad
Investeren in mobiliteit:
•• Systeemsprong HOV
•• Voorrang langzaam verkeer

Ecomonische ontwikkelingsgebieden
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Quotes uit de media
Dat wij niet de enigen zijn die de potentie en ontwikkeling van Utrecht zien blijkt uit de
internationale pers die lovend schrijft en de toekomstplannen ziet en volgt.

The New Economy: “Utrecht wordt één van de beste
plekken ter wereld om te leven”
CBS: “In Utrecht kan dus worden gesproken over een
‘kweekvijver’ van talenten voor ondernemingen”
Financial Times: “Utrecht heeft één van de beste
investeringsklimaten van Europa”
Nieuwe transformatiegebieden met hoge dichtheden

BBC: “Utrecht in de top gelukkigste steden van de wereld”

Investeren in mobiliteit: systeemsprong HOV & voorrang langzaam verkeer

Wij mikken op het aanleggen van het best verbonden fietspad van Europa en battelen
nog met Kopenhagen. Die battle willen we natuurlijk winnen, met name omdat het ons
stedelijke netwerk compleet maakt.

Utrecht in diverse rankings
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Er wordt volop geïnvesteerd in Healthy Urban Utrecht

Investeringsstrategie: markt en overheden samen aan zet
•• We kiezen voor gezonde verstedelijking en waardecreatie
•• We zien u als partijen die hier aan mee willen doen!
•• Gesprek over 4 prioritaire ontwikkelgebieden:
•• Welke ontwikkelkansen ziet u voor gezonde verstedelijking?
•• Welke rol/initiatief/actie ziet u voor zichzelf hierbij?
•• Hoe kan de gemeente invulling geven aan haar rol?
•• Hoe organiseren we samen sluitende maatschappelijke businesscases?
We gaan graag met u aan de slag om een aanzet te maken voor sluitende
maatschappelijke business cases en innovaties in zowel techniek als alliantievorming.
Wij nodigen u uit om een nieuwe manier van denken aan tafel mee te brengen.

Hier ziet u voorbeelden van ontwikkelingen in Utrecht die bijdragen aan een Healthy Urban
omgeving. Het Cinemec waar we vorige keer te gast waren geeft dit gebied een enorme impuls.
Net als Castellum in Leidsche Rijn dat als multifunciontele locatie ruimte biedt aan een theater,
een leuke pizzeria en waar overdag veel ZZP-ers te vinden zijn. Natuurlijk moeten we hier ook
het station benoemen en de ontwikkelingen rondom het Stadskantoor. Recentelijk is ook de
eerste paal voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie de grond ingegaan en zijn
er veel plannen door samenwerkingsverbanden zoals Meer Merwede en ontwikkelingen zoals
de Wilhelminawerf.
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Aan de slag!
Rob de Jong
StratAct

We zitten hier met een unieke samenstelling van mensen
van de gemeente en marktpartijen en zijn erg blij met deze
geweldige opkomst. De gemeente heeft heel hard gewerkt
om alle input van de vorige keer te verwerken en verder te
brengen. We zorgen met het programma van deze sessie
voor interactie en zetten de eerste concrete stappen om tot
actie te komen.
Utrecht heeft een unieke en luxe positie ten opzichte van andere steden als het gaat om
groei en de kracht en mogelijkheden om te groeien. Dat is prachtig maar geeft ook veel
verantwoordelijkheid. Het is mooi om te zien dat die door u en door de gemeente wordt
genomen. Er is behoefte aan actie en interactie. Wij gaan ervoor zorgen dat dit in ieder
geval deze sessie tot stand komt.
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Working dinner
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Reactie op de visie
Goed
•• Gezonde verstedelijking als thema
•• Duidelijke keuzes (3 + 2), pijlers en focus die
aansluiten bij sterktes (ook ‘nee’-keuzes)
•• Aanzet tot actie en verandering
•• Visie uitgangspunten zoals verstedelijking
•• Visie: ruimte om invloed van markt toe te
laten.
•• Geen uitbreiding maar inbreiding
•• Pijlers richten op binnenstedelijke opgave /
compacte stad
•• Het gaat goed met de stad - groeikracht
•• Actief samenwerking zoeken
•• Planning woningbouw: regie & actie
•• Inzet op wonen + economie + mobiliteit
•• Ligging in de stad
•• Autobereikbaarheid (MKZ)
•• Topprioriteit / parel MKZ
•• Lef om keuzes te maken
•• De energie en ambitie
•• Onderkennen dat bereikbaarheid
belangrijk is
•• Woonbestemming / transformatie / dichtheid
•• Sterke punten zijn benut, basis is al aanwezig
•• Focus op 3 succesvolle economische
kerngebieden.
•• Economische strategie sluit aan op
kennisinstellingen
•• Marketing van Utrecht internationaal op de
kaart zetten

•• Goede communicatie met markt
•• Niet alleen een vastgoedopgave maar ook en
vooral een maatschappelijke
•• Schaalsprong
•• Kwaliteit van de omgeving
•• Aantrekkelijke diversiteit Campus
•• Profilering van de stad
•• Kans voor stedelijk ‘buitenwonen’ rondom
Oost
•• Focus op kwaliteit en duurzaamheid (healthy
living)
•• Focus op invulling van gebied: branchering
•• Positionering als cluster
•• Groene contramal als USP, ontzien bij
uitbreidingen
•• Selectie van hotspots
•• Stedelijke ontwikkelingen
binnen de stad
•• Verschillende strategie voor
verschillende gebieden
•• Bewust afwijken van Amsterdam
en Rotterdam
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Kan beter
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••

••

••
••
••
••

••
••

Schakelen in besluitvorming
Voldoende capaciteit bij de gemeente
Visie op mobiliteit
Innovatieve oplossingen nastreven
Aansluiting / regie visie op woningbouw
Betere verbinding met uitkomst stadsgesprek
en grote maatschappelijke vraagstukken
Waar blijft de eindgebruiker in het nadenken
over zijn / haar stad?
Hindernissen die ontwikkeling tegenhouden
moeten daadkrachtig worden opgeheven.
Worden nu geen duidelijke beslissingen
genomen!
Doorpakken faciliteren
Maatschappelijke functies en sociale
woningbouw randvoorwaardelijk stellen in
bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone in
combinatie met grondprijsbeleid daarop
afstemmen.
MKZ is meer dan wonen! Mix: creatief,
sportief, recreatief en ook horeca / beleving,
kantoor & bedrijvigheid.
Besluitvorming
Oplossen obstakels
Snelheid van ontwikkeling
Meer aandacht voor interstedelijke /
regionale / nationale en internationale
mobiliteit
Parkeerbeleid
Integraliteit is goed maar ook organisch
durven denken

•• Grootschalig volume, kleinschalig initiatief
•• Voor wie? Ambitie kan gevoed worden met
een goed profiel van toekomstige gebruikers
van de plek.
•• Sneller anticiperen op marktontwikkeling
•• Meerdere scenario’s zodat je altijd verder
kijkt: flexibel
•• Meer regie pakken: faciliteren
•• Hoe behouden we talent?
•• Blijft de stad een leuke plek om te leven?
•• De markt is goed, de gemeente moet haast
maken met de uitvoering van projecten
•• Denk en handel in regio ‘greater Utrecht’ =
agglomeraat. Gemeenten op de kaart en aan
de tafel
•• ‘Hou van’ Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag
•• Hoe aandacht blijven houden voor lange
termijn visie / kwaliteit
•• Markt gaat / wil sneller, let op kwaliteit en
lange termijn commitment
•• Flexibiliteit ten opzichte van
marktontwikkelingen
•• Communities met elkaar verbinden
•• Hoe meten we succes?
•• Houden aan keuzes
•• Tijdshorizon / mijlpalen bepalen
•• Samenhang nog niet geheel duidelijk
•• Kwaliteit = beheer groene contramal
als asset onderdeel van business case /
investering
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•• Aantakking op stedelijk weefsel van Utrecht
•• Beleid voor stimulering van middeldure huur
en senioren huisvesting
•• Procedures voor bestemmingsplan
•• Wat wil men per gebied?
•• Hoe 65.000 extra mensen accommoderen?
•• Werkt gemeente wel/niet mee aan
bestemmingswijzigingen buiten de
focusgebieden?
•• Autoparkeren oostkant Utrecht
•• Iets meer concreetheid over de streefcijfers
•• Positionering / profilering deelgebieden
•• Cartesiusdriehoek?
•• Durf ook de ‘negatieve’ aspecten van de
keuzes te aanvaarden; ga ervoor!
•• Moet specifieker voor welke ontwikkeling
•• Waar zijn ‘concrete’ plannen?
•• Tijdpad
•• Hoe omgaan met participatie in
planprocessen en de ambities vasthouden?

29

•• Meer functiemenging horizontaal - verticaal /
verbinding: eenheidsgebouwen eruit
•• Houd er bij alle optimisme rekening mee dat
iedereen in de stad terecht moet kunnen
•• maak het zichtbaar en bereikbaar
(internationale klanten geïnteresseerd in
health vinden de weg niet).
•• Vergeet de ‘kleinere’ (underground) plekken
in de stad niet
•• Ruimte voor initiatief gebruikers / bewoners
•• meenemen maatschappelijke
randvoorwaarden
•• Invullen van de tussentijd (ruimte voor
tijdelijke initiatieven)
•• Vasthouden aan kadans (lange termijn
strategie)
•• Waar verdienen we ons geld mee in 2030?
•• Utrecht in BFFID op de wereldkaart
•• Pitch van Utrecht (‘try regio’ / ‘gezonde stad’)
•• Evenwichtige verkeersvisie
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Uitwerking
gebiedsvisies

Stationsgebied
‘Healthy Urban Boost’: intensieve verdichting,
maar dan wel heel duurzaam en gezond.
Het centrum wordt groter, binnenstad wordt ontlast. Wanneer is een centrum een
centrum? (inter)Nationale allure van de stad?

Healthy Urban Boost - intensieve verdichting, duurzaam en gezond
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Verkeersstructuur: hoe weinig auto’s?

Hoogbouw <–> organische groei

Hoe kan de parkeerplek aan de overzijde van het Merwedekanaal een rol spelen
bij het bereikbaar houden van het nieuwe centrum en de historische binnenstad?
(Woon)gebouwen zonder parkeren? Deelauto’s? Parkeren op afstand? Snelle verbinding
met kabelbaan? Of fiets?

Stedelijk – stedelijker – stedelijkst? Rol van placemaking bij het creëren van identiteit en
betekenis? Met wie maak je het samen?

Verkeersstructuur

Organische groei hoogbouw
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Kop Jaarbeurs
Én groen, én cultuur, én niet alleen maar singles, én slim ge’tender’d

Kop Jaarbeurs
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Uitkomsten Stationsgebied
Groep 1
We zijn heel blij dat we de werkmaquette meegenomen hebben want er ontstond een
discussie die wij niet verwacht hadden. Het ging over de bestaande kwaliteit van Utrecht
en de vraag of hoog en stedelijk bouwen voor Utrecht wel kwaliteit betekent. Hoger
en dichter klopt niet met het meer ontspannen beeld van de stad. Het is ook niet de
karakteristiek van een hele goede woonstad. We snappen de focus wel om kantoren uit
het buitenland te halen en daarmee te beginnen maar misschien zijn mengfuncties wel
veel beter en zijn kantoren niet meer de werkplekken van de toekomst. Daarom werd
bij ons geopperd om te proberen te analyseren waarmee en hoe in 2030 geld verdiend
wordt. Want er gaat nog veel gebeuren in de financiele sector en het verzekeringswezen
en de verwachting is dat er eerder veel werkplekken gaan verdwijnen.

Groep 2
Ook wij zijn bij de maquette gaan kijken en bij ons heerste een ander sentiment want
wij willen de hoogte in. Over de ontwikkelingssnelheid waren we minder eenstemmig.
Sommigen zeiden dat we de rugwind die er nu is moeten benutten en vroegen zich af
wat de gemeente kan doen om dit te faciliteren. Anderen vonden dat met de enorme
kracht die Utrecht heeft het sowieso goed komt en dat dat niet altijd met snelheid gepaard
hoeft te gaan. Maar we zijn het er wel over eens dat we voor het Stationsgebied echt de
hoogte in willen. Dan wordt dit een nieuw centrum, anders dan de binnenstad. Waarbij
we wel goed willen kijken wat het interessant maakt om hier te verblijven. Wat zijn
aantrekkelijke functies als je bijvoorbeeld op weg bent naar de Rabo of andere kantoren.
We hebben hierbij toch even naar Amsterdam gekeken, naar het Arena gebied en de
Zuidas en Noordoevers. Als we dit vertalen naar Utrecht dan denken wij dat we gebruik
moeten maken van culturele functies om die levendigheid te realiseren. Het mooie is dat
iedereen hier aan tafel mee gaat doen. Iedereen heeft geld op de plank liggen en wil mee
vormgeven. We zijn het erover eens dat we geen kleine dingen moeten doen maar partijen
in goede consortia moeten stimuleren. Partijen die zich duurzaam aan een gebied willen
verbinden, ieder met eigen expertise en op eigen manier. Wat wonen betreft zien we een
mix van doelgroepen voor ons. Wel hoogstedelijk maar met een hele lage parkeernorm.
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Intenties
Meer Merwede: Formulering visie in samenwerking
met marktpartijen en daadkracht & regiefunctie
NS: Samenwerken, ruimte geven voor thema
‘healthy urban living’: Ving Park en Park 2e
Daalsedijk
SSH / Jebber: Wij maken woonmilieus van 200 2000 woningen voor jonge mensen
Hansteen: Transformatie Meer Merwedegebied.
Verbinding tussen gebied en stations. Gemengde
functies wonen / werken
Ministerie EZ (regio ambassadeur): Meedenken
over de (internationale) pitch
Makelaars van de Tussentijd: Verder gaan met
samen stad maken -> ‘t Hof van Gartes als cirulaire
proeftuin in Werkspoor. Helpen in OPG elders in de
stad met initiatieven om hun plek te verkrijgen.
Klepierre / Hoog Catharijne: Verbinding maken met
de stad: City Marketing
Amvest: Wij gaan helpen om diverse doelgroepen
een positieve keuze te geven om in Utrecht te
wonen, waardoor Utrecht kan profiteren van
bewoners die hier een mooie woon carrière kunnen
maken.
Provast: We gaan samen met de Utrechters
het meest bijzondere concept van Nederland
maken! Een gebouw dat uitnodigt om het
gebied te betreden. Waarde toevoegen aan het
stationsgebied.

Synchroon: Vanaf morgen het stationsgebied (kop)
‘laden’ met het gewenste profiel -> events, cultuur,
horeca, etc. Synchroon ontwikkelt een concept dat
bijdraagt aan de ambitie om van het Stationsgebied
‘het’ nieuwe centrum te maken. Dit ook met
innovatieve woon- en werkconcepten -> ‘MOOI’
1 - 2 verdieners
Makelaars van de Tussentijd: Wij gaan in Utrecht
zorgen dat er volop genoten kan worden van alle
ruimte in de stad, ook van de delen die nog niet
af zijn.
Bouwinvest: Wij gaan in Utrecht in 1000 VS
(sociale) huurwoningen investeren (voorbehoud
goedkeuring)
Jones Lang LaSalle: Wij brengen het bedrijfsleven
naar het Stationsgebied.
UU: Wij investeren fors in innovatieve onderwijs- en
onderzoeksomgevingen. Wij zorgen voor steady inen uitstroom van toptalent.
Vesteda: Wij gaan voor het nieuwe centrum te
beginnen met de kop van de Jaarbeurs. Utrecht als
geheel middensegment huur.
CBRE GI: Wij gaan in Utrecht bijdragen /
investeren in het nieuwe centrum waarbij we een
gedifferentieerd woonproduct willen aanbieden
voor de Utrechter en oog hebben voor de lange
termijn en woonomgeving en verblijfsklimaat.

Verwachten van de gemeente
Klepierre / Hoog Catharijne: Een realistische,
evenwichte verkeersruimte
Open, samen, Martin, Utrecht op de wereldkaart
Meer stoplichten uitzetten!
De echte ‘Kzuchli’ om te doen en vast te houden
Urban Estate: spanning afhalen van horizontale en
verticale functiemenging. Verbinden wonen, werken
en beleven. Samenwerken

Dat de ruimte in de stad niet per opbod verkocht
wordt, maar ook de initiatieven van bewoners en
kleine ondernemers een volwaardige kans krijgen.
Jones Lang LaSalle: Een gezamenlijke aanpak om
het vestigingsklimaat optimaal te laten zijn.
Regie op groei en ontwikkeling van het woonmilieu
‘van student tot en met hoogleraar’.
Kaders scheppen maar ruimte laten. Investeren in
publieke ruimte en groen.

Amvest: niet alleen faciliteren, maar ook
programmeren (LT visie, niet nu alleen kiezen voor
korte klap).

Provast: Snel en zakelijk handelen en op korte
termijn de markt uitdagen om een mooi concept te
presenteren!

Ministerie EZ (regio ambassadeur): (h)erken de
sterktes waar je in 2030 geld mee verdient.

Daad bij het woord voegen -> visie werkelijkheid
maken (mét lokale partijen, groot en klein)

NS: ‘lange adem’ (vasthoudendheid) en goede
contracten / afspraken.

Ruimte om te experimenteren / implementeren
van de ‘healthy urban living’ zoals OPG terrein
en Werkspoorkwartier (en daar dus ook de
randvoorwaarden samen voor creëren).

Synchroon: Een goede partner, die haar partners
selecteert op ambitie, kwaliteit & creativiteit.
Gemeente programmeert nieuwe centrum
voor een mix aan leefstijlen inclusief gezinnen.
Hoogwaardig openbaar gebied. Gebieden
afmaken. Voorzieningen programmeren en in het
begin faciliteren.
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Merwedekanaalzone
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Verdichting in de
Merwedekanaalzone vergt:
•• veel inspanningen op het gebied van
mobiliteit
•• principekeuze verkeersafwikkeling nodig
•• in welke mate verkeer via de Europalaan de
stad in?
•• Is daarbij jaarbeursverkeer alleen mogelijk
via fly-over?

Duurzame mobiliteit met:
lage parkeernorm (onder basisnorm) /
Invoeren betaald parkeren / deelauto’s / extra
fietsenstallingen / hov /...

Waardoor de Europalaan:
•• het verkeer kan afwikkelen
•• aantrekkelijk wordt

Zorg- en aandachtspunten
•• Nadere invulling en uitwerking gezonde en
duurzame verstedelijking
•• realisatie volledig en hoogwaardig rondje
stadseiland
•• mate van duurzaamheid gebouwen
•• duurzame mobiliteit
•• Mobiliteit, maatregelen en benodigde
financiële middelen daarbij
•• Samenhang met:
•• rest van Zuidwest => zowel sociaal,
economisch als ruimtelijk
•• ontwikkeling 2e fase stationsgebied
•• Aanwezigheid/impact hulpwarmtecentrale
(incl. leidingen) in deelgebied 4
•• Benodigde gemeentelijk besluiten in
deelgebied 5
•• tippelzone
•• busremise
•• lpg
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Uitkomsten Merwedekanaalzone
Groep 1
Vanuit de ontwikkelaars en eigenaren aan tafel werd duidelijk aangegeven dat ze bereid
zijn om er een hele mooie wijk van te maken voor een brede doelgroep. We hebben
nagedacht over zaken waar normaal geen geld mee verdiend wordt maar wat wel
een echt mooie stedelijke ontwikkeling oplevert. We vinden wel dat de gemeente
hele duidelijke keuzes moet maken als het gaat om de problemen waar de wijk mee te
maken heeft. Met name de prostitutiezone is een groot issue. Als hier geen beslissing
over genomen wordt, wordt een nieuwe wijk heel moeilijk. We vinden ook dat er meer
geluisterd moet worden naar de mensen die er al wonen. We hebben ook een partij die
flink wil investeren in nieuwe sociale huurwoningen.

Groep 2
Deze tafel is vrij positief gestemd over de kansen van MWKZ. Er zit meer in de wijk
dan menigeen denkt. Wij hebben gediscussieerd over voor wie je hier gaat bouwen.
Wij komen uit op een heel divers aantal groepen. Dat kunnen ouderen zijn en gezinnen.
We willen wel waken voor teveel stapeling van ambities op 1 plek. Zet daarom een
duidelijke stip. De plek zoals hij nu is wordt nu al als veiliger ervaren. Dat moeten we vast
zien te houden. We vragen de gemeente om zo snel en voortvarend mogelijk stappen te
doorlopen en die stip op de horizon te zetten. Hiermee kunnen we partijen verbinden en
de ontwikkelproblemen van versnipperd eigendom tegengaan. Creatieve ideeën ontstaan
wanneer je met een duidelijke visie voor het gebied met eigenaren in gesprek gaat.
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Intenties
Marktpartijen: Lange termijn commitment. Interesse
voor omgeving-samenwerking
Samen met de gemeente werken en investeren in
gebieden en doelgroepen: ‘actie, lef, keuzes’.
Altera Vastgoed: Wij zijn bereid te investeren in
nieuwe woningen + winkels in Utrecht en ook
specifiek de Merwedekanaalzone 2.
BPD: Onderzoek vraagkant. Inzet kennis & kunde.
Mooie bijzondere projecten maken. Oog voor
bereikbaarheid en betaalbaarheid.
Heijmans: Ik wil graag meewerken om een stip op
de horizon te zetten en dat te verbinden met het
DNA / de energie van de wijk.
MPVE maken: mix. Identiteit zichtbaar maken.
Bouw- & transformatie zichtbaar maken.
Bo-Ex: Bouwen aan een energiek, duurzaam en
aantrekkelijk gebied.
Era Contour: Wij willen in MK2 een fijne buurt
maken met en voor blije bewoners.
Gemeente Utrecht: Met de MWK2 een duurzame
binnenstedelijke inbreiding relaiseren / faciliteren.
Blauwhoed: Ontwikkelen van toekomst
gerichte nieuwe woonvorm door realisatie van
gezinsappartementen. Gezinnen zijn de motor van
de stad.
AM: Ontwikkelen van nieuwe flexibele woonvormen
die uitwisselbaar zijn voor meerdere doelgroepen.
De Ruimtemakers: Wij gaan in Utrecht samen
stad maken met bewoners, markt en gemeente
waardoor versnelling kan optreden.

Verwachten van de gemeente
Steden in Transitie: Wij willen bijdragen aan een
leefbare stad waar de eindgebruiker een gelijkwaardige rol heeft als alle andere partijen aan
de ontwikkeltafel. En geloven in de potentie van
tijdelijkheid.
Steden in Transitie: Hanteren en invoeren van een
maatschappelijk plan van eisen. Investeren en
vertrouwen op de waarde van de tijdelijkheid voor
de uiteindelijke ontwikkeling.
Saref: ++ beleggen in het middensegment V-SHuur.
Een prachtige wijk maken van de MWKZ waarbij
binnenstedelijk, compact, eigentijds én met een
goede mix van voorzieningen. Een wijk waar
iedereen wil wonen / werken.
RWS: We gaan in Utrecht samen met de gemeente
werken aan een betere bereikbaarheid.

Portaal: Wij verwachten dat de gemeente onze
plannen faciliteert en ontwikkellocaties aanbiedt
(of helpt te vinden) voor sociale / betaalbare
grondprijzen.
Altera Vastgoed: Wij verwachten van de gemeente
planologische medewerking om nieuwe initiatieven
mogelijk te maken.
Blauwhoed: Keuzes maken, geen oneindige
stapeling van ambities en in geval van tenders
kiezen voor kwaliteit.
AM: Duidelijke profilering en gerichte marketing
van het gebied.
ERA Contour: Liefst geen tenders, als het niet
anders kan dan tender op kwaliteit. Ruimte om te
ontwikkelen zonder knellende kaders.
Bo-Ex: Zet duidelijkestappen. Creativiteit,
meedenken (actief)

BAM: Gaat participeren in de visie om te komen tot
concept value (waarde op alle gebieden).

Lef, keuzes en volledige samenwerking.

ROTO: Een mooie stadswijk realiseren die
duurzaam, gezond en met alle belanghebbenden
tot stand zal komen.

Binnen afzienbare tijd (lees voor de zomer) een
beslissing nemen over de prostitutiezone én andere
hindernissen die herontwikkeling tegenhouden.

Portaal: Wij gaan in Utrecht investeren in een flink
aandeel nieuwe sociale huurwoningen (toevoeging)
in de stad in de ontwikkellocaties MKZ, etc.

Faciliteren functiemenging. Hoogwaardige
openbare ruimte inclusief groen / blauw. Zorgen
voor effectieve beheersstructuur (vergelijk
ontwikkelfonds)

Bijdragen aan een multifunctionele en flexibele
leefomgeving. Investeren in meer flexibele woonen mobiliteitsvormen en realiseren van een hoge
omgevingskwaliteit. ‘Sharing Economy’.

Heijmans: Ik wil dat creativiteit en originaliteit van
ontwikkelaars beloond wordt.
BPD: Geen onderschatting van de kracht van
Utrecht. Vasthouden aan ambitie. Snelle processen
en voortgang. Niet teveel stapeling van ambities

Gemeente Utrecht: Faciliteren kwaliteit /
duurzaamheid vanuit HUL
RWS: We verwachten ene gesprek over de
overdracht van het (water-) beheer van het
Merwedekanaal.
Saref: Daadkracht / eenduidigheid / duidelijkheid.
BAM verwacht van de gemeente een inspannig om
te komen tot een visie op hoofdlijnen.
ROTO Smeets locatie ontwikkelen / besluitvorming
S&H Vastgoedbeleggingen: Daadkracht en ambitie
De Ruimtemakers: Scherpe insteek op publiek
belang en maatschappelijke waarden en niet
slechts optreden als 1 van de grondeigenaren.
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Leidsche Rijn Centrum
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Uitkomsten Leidsche Rijn Centrum
Wij begonnen ons gesprek over de noordkant, bij het spoor. Er is een aantal plannen
ontwikkeld maar er ontbreekt een bredere gebiedsvisie die perspectief biedt op een
dynamisch programma. Er is een enorme druk op de woningmarkt waardoor we stevig
zouden moeten verdichten wat hier kan. Het station mag meer functie krijgen waarbij we
gesproken hebben over hoogbouw (80 - 100 meter) à la Belle van Zuilen. Dan willen we
aan de centrumkant in ieder geval 1 plek reserveren om het centrum af te maken. Er zijn
nu minder meters voorzien. Het is goed dat de mogelijkheid blijft om hier woningen en
functies toe te voegen. We hebben ook uitgebreid gesproken over tijdelijke activiteiten
anders dan wonen. We kwamen uit op een cultureel programma waarmee het centrum
ook echt meer centrum wordt. Bijvoorbeeld met het grootste openlucht theater van
Nederland. Iedereen denkt altijd meteen in stenen maar dat kan ook gewoon door 1500
stoelen neer te zetten. Ook wil iemand bij ons aan tafel een kerk bouwen.

Intenties

Verwachten van de gemeente

Cinemec: Oecumenische Kerk bouwen.
Trebbe: Wij willen inspringen op kansen door te
ontwikkelen en bouwen met de focus op woningen.

Sustay: Wij verwachten lange termijn visie om te
kiezen voor (boven) regionale en (inter)nationale
culturele en/of recreatieve trekkers, ook als dit op
korte termijn tot minder (grond)opbrengsten leidt.

Sustay: Wij gaan in Utrecht (LRC) heel veel
woningen bouwen voor de middeldure huurmarkt.

Een faciliterende rol en tempo draaien zo gauw het
kan.

ASR: Wij gaan 80 m hoogbouw realiseren.

Sustay: Afronden producten / mijlpalen. Perspectief
op LRC

Sustay: Willen onze gebiedsvisie delen (wij denken
verder) en willen initiatief nemen en investeren in
LRC. Groei organische en tijdelijk
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Oost / Science Park Utrecht
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Uitkomsten Oost / Science Park Utrecht
Bij de groei van Oost & USP denken wij aan zowel de groei van arbeidsplaatsen als
zeker ook aan woningen. En dan niet alleen voor starters en studenten maar ook voor
andere doelgroepen. Wij vinden dit een van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling!
Verder is het belangrijk dat barrières geslecht worden. Dit gaat om de A27 en ook
over de Waterlinieweg. Een goede bereikbaarheid is een absolute randvoorwaarde
voor succes. Daarbij moeten we de kansen die de groene omgeving biedt maximaal
benutten. Denk hierbij aan
Rhijnauwen, Amelisweerd en
de universitaire botanische
tuinen. Het verhaal van deze
kwaliteiten moet verteld
worden zodat mensen weten
wat deze plek te bieden
heeft. Wij zien kansen in het
zoeken naar slimme allianties
die mooie verdienmodellen
bedenken. Aan onze tafel
hebben we toezeggingen van
partijen die hier best zouden
willen bouwen. Waarbij men
van de gemeente verwacht
dat er ook sneller gebouwd
kan worden. Het slechten van
procedures kwam hiermee
ook aan de orde. Als laatste
hebben we het erover gehad
dat we groter moeten denken
dan de stad Utrecht en ook
moeten kijken naar de regio en
daarbuiten.

Intenties

Verwachten van de gemeente

BAM: Ik ga in Utrecht verder bijdragen aan
snelle oplossingen voor het grote woningtekort.
Oplossingen zijn altijd betaalbaar en goed ingepast
in de omgeving.

Facton: Een lange termijn visie op het kleuren
van de bestaande en nieuwe stad. Dat helpt bij
investeren op de korte en middellange termijn.

Jebber: Startswoningen realiseren in een levendige
omgeving.
Van Wijnen: Ik ga in Utrecht woningen voor makers /
young professionals realiseren.
Samenwerken aan gezond stedelijk leven ->
kennis vertalen in concrete oplossingen. Utrecht als
‘living lab’

Stel duurzame kwaliteit van groen rand
voorwaardelijk / onderdeel van ontwikkelingen.
HD Groep: Een houding van ‘Ja, tenzij...’.
Internationale gezamenlijke profilering als ‘Holland’.
UMC Utrecht: Dat zij helpt bij het leggen van de
verbinding tussen USP en de stad. Niet alleen via
bestaande wegen maar op alle manieren denkbaar.
DOEN!

UMC Utrecht: Ik (wij) ga in Utrecht Oost de
samenwerking met de bewoners van Utrecht en
met name Utrecht Oost actief opzoeken; DOEN!
Niet alleen gemeente Utrecht maar ook andere
gemeenten.

Actie, focus om nu oplossingen te creëren voor de
key knelpunten. Groot denken, toekomstgericht.

Staatsbosbeheer Utrecht: We staan in Utrecht open
voor slimme combinaties van economie - wonen
- groen. We zorgen voor een duurzame, veilige
beleving van groen en natuur voormensen dichtbij.

Soepel snelle (bestemmings)plan procedures.

HD Groep: Ik ga in Utrecht minimaal 1
appartementencomplex energie 0 en 2
kleinschalige woonzorgcomplexen bouwen.
Facton: Aan de slag met de transformatie opgave
in gebieden waar met nieuwe woonmilieus Utrecht
meer stad wordt gemaakt. Dat maakt Utrecht de
echte 4e stad van Nederland.

Van Wijnen: Een kritisch / positief faciliterende
houding als partner.

Versnellen van procedures om eerder woon
bestemming te krijgen, zodat er minder schaarste is
en beheersing van de woningprijzen, geen Utrecht
voor ‘happy few’.
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Bedankt en
op naar de
volgende stap!
Paulus Janssen
Wethouder gemeente Utrecht

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor aanwezigheid en
bijdrage. Als ik een conclusie moet trekken dan hou ik een
goed gevoel aan deze avond over!
Er zijn veel ideeën opgehaald en zaken aan tafel naar voren gekomen en besproken.
Thema’s als flexibiliteit, functiemenging, stedelijkheid, het combineren van groen en
blauw zijn onderwerpen die ik bij alle tafels terug hoor. Belangrijk van vanavond vind ik
dat we de verkokering tussen overheid, gemeente en het universitair cluster vanavond
kleiner maken en zo een magneet worden voor jongeren, inwoners en marktpartijen.
We willen nog meer synergie bereiken en de belangrijke winst van vanavond is dat
we hierin stappen gezet hebben. We gaan contacten en ideeën verder versterken
en structureren en ze positief inzetten. Het nodigt ons als gemeente nog meer uit om
samenwerking met de markt te zoeken. Wij gaan alle input van vanavond verwerken en
komen er bij u op terug!
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