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• Het gaat goed met de stad Utrecht. De economische voorspoed van de laatste jaren uit zich op veel 
verschillende vlakken. Echter blijft Overvecht, als één van de tien wijken in Utrecht, achter. En dat terwijl 
Overvecht zo veel potentie heeft!

• Het rapportcijfer dat bewoners van Overvecht hun wijk gaven in 2018 was een 5,5 (bron: 
Inwonersenquête 2018, IB Onderzoek). Dit cijfers schommelt al jaren rond de net-voldoende. Een cijfer 
dat behoorlijk afsteekt tegen de rest van de stad met een gemiddelde van een 7,3. Dit geldt ook voor 
onder andere het aandeel sociale huurwoningen, de luchtkwaliteit, geluidsoverlast, het gemiddelde 
inkomen, et cetera. Overvecht presteert in relatie tot de rest van Utrecht onder de maat.

• Met de komst van het nieuwe Stadsakkoord en de woonvisie als kader, zijn er instrumenten opgetuigd 
om de potentie van Overvecht een plek te geven. Zo zijn er in het ‘Samen voor Overvecht’ ambities 
opgenomen die de potentie van de wijk helder omschrijven. 

• Bovenstaande aanleidingen zorgen er mede voor dat zeven marktpartijen (AM, Amvest, BPD, ERA 
Contour, Heijmans, Syntrus Achmea Vastgoed, Wonam) en drie corporaties (Bo-ex, Mitros, Portaal) onder 
toeziend oog van de Gemeente Utrecht in ‘Werkplaats Overvecht’ een Ontwikkelstrategie opzetten voor 
Overvecht. Deze Ontwikkelstrategie vormt een bouwsteen voor de gewenste wijkverbetering. De partijen 
tonen middels een succesvolle samenwerking aan een duurzame toekomst voor Overvecht te ambiëren. 

• Werkplaats Overvecht heeft het initiatief genomen om drie sporen uit te werken: 
1. Gebiedsprofiel | Springco Urban Analytics is gespecialiseerd in datageoriënteerde vraagstukken. Op 

basis van consumenten- en vastgoeddata heeft Springco de ontwikkeling van de vraag naar woningen 
en wensen van mensen in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in een Gebiedsprofiel voor 
Overvecht. Het gebiedsprofiel Overvecht geeft inzicht in de gewenste mix van doelgroepen en 
woonprogramma. 

2. Kansenkaart | Stedenbouwer KCAP vertaalde het Gebiedsprofiel en de huidige ruimtelijke potentie 
van Overvecht in een Kansenkaart. De Kansenkaart geeft ruimtelijk een aantal strategische 
transformatieprincipes weer. 

3. Ontwikkelstrategie | Adviesbureau Fakton geeft de Ontwikkelstrategie vorm; een bondig en 
praktisch document waar de ‘hoe dan-vraag?’ aan bod komt. Het Gebiedsprofiel en de ruimtelijke 
principes uit de Kansenkaart worden vertaalt naar een pragmatische Ontwikkelstrategie.

H1 | Inleiding
Aanleiding
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• Dit document richt zich op de Ontwikkelstrategie voor Overvecht. We beantwoorden de hoofdvraag:

‘Wat is een passende Ontwikkelstrategie om de kansen in het gebied, die volgen uit het Gebiedsprofiel 
en de Kansenkaart, ten volle te benutten?’

• Met andere woorden: welke stappen zetten we om te komen tot ontwikkeling van Overvecht en hoe 
pakken we dit aan? De kern zit in de beantwoording van de volgende deelvragen: 
• Hoe kenmerkt het Gebiedsprofiel van Overvecht zich?
• Wat zijn ambities en op welke wijze vertalen deze zich in een ruimtelijke structuur?
• Welk indicatieve woonprogramma sluit aan op deze vertaling?
• Hoe ziet de fasering voor de wijkverbetering van Overvecht eruit?
• Uit welke contouren bestaat de business case?
• Welke samenwerkingsvorm is wenselijk en hoe ziet een gewenste organisatie eruit? 

• Op basis van de deelvragen schetsen wij de contouren van de Ontwikkelstrategie voor Overvecht. De 
volgorde van deelvragen vormt de volgorde waarin wij de contouren van de Ontwikkelstrategie 
behandelen:
• H1 | Inleiding
• H2 | Gebiedsprofiel
• H3 | Ruimtelijke strategie
• H4 | Programma en ‘magic mix’
• H5 | Fasering
• H6 | Contouren business case
• H7 | Samenwerking
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We starten met de analyse van de huidige situatie. In dit hoofdstuk benoemen we de belangrijkste 
elementen uit het Gebiedsprofiel van Springco. We vertalen deze elementen als onderdeel van de 
Ontwikkelstrategie. We doen dit vanuit de deelvraag: ‘Hoe kenmerkt het Gebiedsprofiel van Overvecht 
zich?’

• Overvecht ligt als wijk tussen het stedelijke (binnenstad) en landelijke (buitengebied) in. Een wijk die in de 
jaren ‘60 en ‘70 is ontwikkeld om de woningnood op te vangen en alle type huishoudens een geschikte 
woning in een groene, ruime en schone omgeving aan te bieden, dient in de huidige tijd niet meer 
dezelfde functie.

• Ruim 90% van het woonmilieu in Overvecht bestaat uit een woonwijk met laag- en hoogbouw. Een type 
woonmilieu dat tegenwoordig voor veel huishoudens niet als gewenst woonmilieu wordt bestempeld. 
Het valt op dat centraal in de wijk met name appartementen aanwezig zijn. Aan de randen liggen meer 
grondgebonden woningen.

• De vastgoedwaardes in Overvecht (prijs per vierkante meter) liggen beduidend lager dan de rest van 
Utrecht. 

• Qua dichtheid kenmerkt Overvecht zich als een wijk met lage tot hoge FSI (Floor Space Index) en een lage 
GSI (Ground Space Index). Beide parameters geven aan dat er relatief veel ruimte in de wijk is (weinig 
vierkante meters bebouwing in relatie tot het grond- en kaveloppervlakte). Dit biedt potentie voor 
verdichting in de wijk. Een hogere benutting van de ruimte komt de waarde, dynamiek en leefbaarheid in 
de wijk ten goede.

• Overvecht is met haar circa 850 hectare een erg grote wijk en is onderverdeeld in kleinere gebieden. Er 
zijn vier kwadranten te onderscheiden, waarbij de structuur van de wijk de ‘natuurlijke’ barrières vormen: 
Noorderpark in het oosten, spoor in het zuiden, de Vecht in het westen, het bedrijventerrein in het 
noorden en de Einsteindreef, Carnegiedreef en Brailledreef als grote ontsluitingswegen (hoofdaders). 
Door deze (verkeer)structuur is Overvecht goed bereikbaar, maar geeft ook barrières. Het oplossen van 
barrières in de wijk gaat voor meer eenheid zorgen.

H2 | Gebiedsprofiel
Ruimtelijke en programmatische structuur

Woonmilieus

FSI-GSI
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• Het dient Overvecht om meer diversiteit aan te brengen in de woonmilieus. Het aantrekken van een 
stedelijk en ontspannen publiek, in combinatie met het creëren van aanbod in deze categorieën (zie ook 
volgende paragraaf), zorgt dat Overvecht langzaam transformeert.

• Gelet op het huidige gemiddelde inkomen van de bewoners van Overvecht is het interessant om mensen 
met een middel of hoger inkomen uit Utrecht aan te trekken. Dit kunnen stedelijke werkenden zijn, maar 
ook stedelijke jonge gezinnen of empty nesters. De doelgroepen kunnen zowel in een meer stedelijke 
woonomgeving als sub-urbane milieu (ruim, groen, cohesie, differentiatie in opzet) landen. Het 
ontwikkelen van kwalitatieve woningvoorraad voor deze doelgroepen is interessant. 

• Circa 61% van alle woningen in Overvecht is sociale huur en is in bezit van corporaties (Mitros, Portaal en 
Bo-Ex). Het bezit is verdeeld over zowel eengezinswoningen (EGW) als appartementen (MGW). De 
overige woningen zijn in bezit van particulieren of worden via een andere (commerciële) instanties 
verhuurd.

• Als we kijken naar het huidige woningprogramma is opvallend dat het overgrote deel van de 
appartementen (sociaal/goedkoop) verhuurd wordt, namelijk 65%. Slechts een klein deel van de 
appartementen bevindt zich in het koop. Van de eengezinswoningen is de verdeling koop-huur meer 
evenredig. Wanneer we koop en huur samen beschouwen, zien we dat de verhouding sociaal/goedkoop-
middelduur-duur circa 70-25-5% is. Wat ons betreft geen ideale verhouding in een wijk. 

• In het kader van diversiteit in de wijk is het dus interessant om te kijken naar andere product-markt-
combinaties (pmc’s), waarin de ‘niet-optimale’ verhouding tussen sociale en niet-sociale woningen eruit 
springt. Vanuit eigendomssituaties is het interessant om overleg te plegen tussen de corporaties, 
ontwikkelaars en gemeente om te kijken of er ‘uitwisselingsprojecten’ opgezet kunnen worden. Er zijn 
reeds voorbeelden van succesvolle ontwikkelingen waarbij er sociale woningen vanuit Overvecht zijn 
verplaatst naar andere wijken in Utrecht, waardoor er in Overvecht fysieke ruimte vrij kwam om 
commerciële voorraad toe te voegen. 

Inkomen

Eigendommen

6

Huidige woningprogramma Overvecht

 MGW  EGW  Totaal
 Sociaal/goedkoop 65% 1% 66%
 Middelduur 5% 7% 12%
 Duur -  2% 2%
 Sociaal/goedkoop 7% -  7%
 Middelduur 2% 10% 12%
 Duur -  1% 1%

 Totaal 79% 21% 100%
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Kansrijke doelgroepen, eigendomssituatie en aanbod



• Naast de analyse van het huidige aanbod beschrijft het Gebiedsprofiel de (effectieve) vraag naar 
woningen in Overvecht (en Utrecht). Voor een toelichting op de Effectieve Vraag-methodiek verwijzen we 
naar de rapportage van Springco.

• De effectieve vraag analyse laat zien dat er behoefte is aan het toevoegen van goedkope tot middeldure 
appartementen (zowel huur als koop) en middeldure tot dure eengezinswoningen in de koop op het 
moment dat we inzetten op een stedelijk woonmilieu. 

• Daarnaast laat de effectieve vraag zien dat er behoefte is aan middeldure tot dure appartementen in de 
huur, dure appartementen in de koop, goedkope eengezinswoningen in de huur en middeldure tot dure 
eengezinswoningen in de koop op het moment dat we inzetten op een hoog kwalitatief sub-urbaan 
woonmilieu. Beide milieus beschouwen we als gewenste woonmilieus in Overvecht.

• De confrontatie tussen aanbod en vraag laat zien dat er een mismatch is in de woningvoorraad in 
Overvecht. De huidige woningvoorraad betreft voornamelijk sociale/goedkope huurwoningen. Als we 
deze confronteren met de effectieve vraag, dan zien we kansen om middeldure en dure producten toe te 
voegen. Het toevoegen van middelduur en duur programma leidt er toe dat per saldo het aandeel 
sociaal/goedkoop programma vermindert. Dit is wel een (natuurlijk) proces met een langere doorlooptijd.

• Uit de vraaganalyse blijkt ook dat er een vraag is naar sociale/goedkope woningen in Overvecht. Omdat 
dit segment reeds in ruime mate aanwezig is in de wijk, stellen wij voor deze vraag niet in te vullen in 
Overvecht en elders in Utrecht ruimte te zoeken om deze vraag in te vullen. Door andere producten toe 
te voegen in Overvecht creëren we een betere balans in de woningvoorraad. Hierdoor stimuleren we 
diversiteit en dynamiek in Overvecht. 

• In het Hoofdstuk 4 Programma en ‘magic mix’ gaan we verder in op de toekomstige gewenste 
woningvoorraad.
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Vraag naar producten in stedelijk woonmilieu
(bron: Springco, 2019)

Vraag naar producten in suburbaan woonmilieu
(bron: Springco, 2019)

H2 | Gebiedsprofiel
Toekomstige product-markt-combinaties



Lopende projecten

• Er zijn diverse initiatieven in de wijk. Dit loopt uiteen van een Bewonersplatform, buurthuizen tot een 
online podcast. De meeste initiatieven hebben een sociaal(pedagogische) focus. Deze initiatieven zeggen 
ons dat er op veel fronten door bedrijven, organisaties en burgers actief wordt bijdragen aan 
‘wijkverbetering’. In Hoofdstuk 7 Samenwerking gaan we verder in op de samenwerking tussen deze 
entiteiten. 

• Overvecht staat niet stil. Er zijn tal van lopende nieuwbouw-/renovatie-/transformatieprojecten welke 
reeds bijdragen aan een stukje wijkverbetering van Overvecht. Gemeente Utrecht publiceert bij haar 
webpagina over het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2018 deze plannen, zowel vanuit 
lopende (gemeentelijke) grondexploitaties als particuliere en of private initiatieven.

• Uit de gegevens op de site van de gemeente leidden we af dat er bij de nieuwbouw- en 
transformatieprojecten door zowel corporaties als private partijen een kleine 50% sociaal wordt 
gebouwd. Voor renovatie is het aandeel sociaal niet bekend, maar aangezien de eigenaren corporaties 
zijn is het merendeel logischerwijs ook sociaal. 

• De gegevens laten ook zien dat in totaal 4.661 woningen ‘onder handen’ worden genomen of bijgebouwd 
in Overvecht. Dit gaat over projecten die nu lopen (eindjaar minimaal 2019) of in de toekomst gaan 
starten (startjaar minimaal 2019, maximaal 2022). We zien ook dat er projecten reeds voltooid zijn in 
voorgaande jaren. We lichten een zestal van deze projecten (‘best practices’) toe op de volgende pagina.

Lopende projecten in cijfers 
(bron: Gemeente Utrecht, 2018)

8

H2 | Gebiedsprofiel
Lopende initiatieven en projecten

Lopende initiatieven



9

H2 | Gebiedsprofiel
Best practices

NPD-strook

Nieuwbouwproject
AM, Van Wijnen, IC Netherlands
Oplevering gepland in 2022
Ca. 900 appartementen 
(middensegment en studenten)
Levendigheid door verdichting rond 
winkelcentrum, jonge doelgroep

Loevenhout

Nieuwbouwproject
Portaal, opgeleverd in 2011
208 woningen; (sociale) huur- en 
koopappartementen en koop 
eengezinswoningen + comm. ruimtes
Verdichting langs Einsteindreef

Ivoordreef

Transformatieproject
Bo-Ex, Amvest, ERA Contour
Oplevering gepland in 2023
(Sociale) huurwoningen en 
koopwoningen
Mix van pmc’s, incl. openbare ruimte Lopende projecten

Ivoordreef NPD-strook

Loevenhout

Antoniuskwartier (fase I en II)

Nieuwbouwproject
Timpaan
Oplevering in 2018
177 eengezinswoningen (huur/koop)
Groene woonomgeving, ingezet op 
sterke identiteit in buurtje

Camposdreef

Nieuwbouwproject
Gemeente Utrecht
Oplevering in begin 2019
13 appartementen (vrije sector huur)
Duurzaam gebouw en herinrichting 
groene openbare ruimte

St. Maartendreef

Renovatieproject
Portaal
Oplevering in 2017
116 appartementen (sociale huur)
Duurzame renovatie, hoge score op 
tevredenheid bewoners

Camposdreef

St. Maartendreef

Antoniuskwartier



(Deelvraag) Hoe kenmerkt het Gebiedsprofiel van Overvecht zich?

• De huisvesting van doelgroepen en het huidige woningprogramma in Overvecht is homogeen met 
voornamelijk appartementen in de sociale huur. 

• Overvecht heeft grote kansen om meer diverse doelgroepen aan te trekken en om de woningvoorraad en 
de voorzieningen meer divers te maken. Dit betekent het integreren van het meer stedelijke en sub-
urbane woonmilieu in de wijk en het meer differentiëren van productsegmenten wat de wijkverbetering 
ten goede komt.

• Daarnaast is er een mismatch tussen vraag en aanbod in de wijk. Vanwege die mismatch zijn er kansen 
om in te zetten op het toevoegen van middeldure tot dure appartementen en eengezinswoningen in de 
huur en koop. Het toevoegen van woningen is mogelijk door de zeer ruime opzet van de wijk.

• De wijk Overvecht geeft ruimte om te verdichten. Goed doordachte en goed uitgevoerde verdichting 
komt de waarde, dynamiek en leefbaarheid in de wijk ten goede. Het zorgt onder andere voor een 
evenwichtige verdeling van doelgroepen en woningvoorraad. Het opzetten van ‘uitwisselingsprojecten’ 
kan dat evenwicht verder versterken.

• De lopende initiatieven en projecten in de wijk zijn doorgaans een goed voorbeeld hoe de wijk het 
potentieel verder kan benutten: versterken sociale structuur en betere mix doelgroepen en producten.
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Het Gebiedsprofiel van Overvecht laat veel kansen en potentie zien. Dit vraagt om een heldere vertaling 
naar een ruimtelijke strategie. In dit hoofdstuk geven we de vertaling naar de ruimtelijke strategie, vanuit 
de volgende deelvraag: ‘Wat zijn ambities en op welke wijze vertalen deze zich in een ruimtelijke 
structuur?’. Vanuit de Kansenkaart van KCAP en het onderliggende Gebiedsprofiel van Springco werken 
we de ruimtelijk strategie verder uit. We benoemen de sleutelprojecten voor potentiële ontwikkeling en 
gaan in op de korrelgrootte van potentiële ontwikkelingen. 

• We stelden met elkaar vijf ambities voor Overvecht op, namelijk:
• Aantrekkelijk woonmilieu: mix van doelgroepen en functies;
• Hoger woongeluk: leefbaarheid en veiligheid;
• Stimulans voor gezondheid & toonbeeld van duurzaamheid;
• Sterk economisch draagvlak: betaalbaarheid wonen & inkomen/werk;
• Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen.

• KCAP analyseerde de huidige structuur van Overvecht en kenmerkt de wijk als volgt (zie ook de figuur 
hiernaast):
• Bouwblokken; strokenbouw, eenzijdigheid en anonimiteit;
• Structuur: poreus en doorwaadbaar;
• Programma; functionele stad, wonen/werken/recreëren;
• Groen/blauw-raamwerk niet sterk gedefinieerd;
• Wijk met aandacht voor autoverkeer;
• Barrières in en om de wijk;
• Weinig divers woonmilieu.
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• Uit de analyse volgt een zestal ruimtelijke transformatieprincipes die een strategisch raamwerk bieden 
voor de wijkverbetering van Overvecht. Op basis van deze principes is de Kansenkaart ontwikkeld.

1. Groen, van kwantiteit naar kwaliteit:
• Van kwantiteit naar kwaltiteit en versterken van de planranden (door onder andere verdichting); 

bebouwing vormt duidelijke grens tussen groen en de buurt. Inzet po sterk, verbonden, en 
optimaal benut groen netwerk.

2. Stad van buurten:
• Het versterken van de unieke identiteit op buurtniveau door onder andere het creëren van 

herkenbare (openbare) plekken (met een bestemming), het versterken van de (verdichte) 
buurtranden met voorzieningen en het creëren van (verdunde) ontspannen binnengebieden.

3. Naar een aantrekkelijk milieu voor OV, voet & fiets:
• Van asfalt en snel naar groen en langzaam. De verbindingsautowegen representatief maken en snel 

met herkenbare stadsentrees. Aandacht voor duurzame mobiliteit.
4. Van barrières naar verbindingen:

• Van barrières naar verbindingen. Overvecht verbinden met de directe omgeving. De Wijkboulevard 
als ruggengraat/centrale as door de wijk.

5. Van monofunctioneel naar gedifferentieerd:
• Van monofunctioneel naar gemengd, zowel in type groen, bebouwing, woonmilieus als ontsluiting.

6. Van anoniem naar herkenbaar:
• Van anoniem en open naar bekend(e adressen) en van strookstructuur naar duidelijk blokken met 

voor- en achterkanten. Een veilige, herkenbare leefomgeving door duidelijke oriëntatie van 
gebouwen en differentiatie in openbare ruimte.

Kansenkaart
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• We schetsen een optimale korrelgrootte voor ontwikkelingen. Daarbij onderscheiden we in eerste 
instantie vier korrelgroottes:

1. Wijk:
• Visie over de gehele wijk (lees: deze Ontwikkelstrategie);
• Informatie over wijkstructuur, ruimte, vastgoedtypen, openbare ruimte en bewoners omgevormd 

in heldere speerpunten;
 Geeft een integraal beeld, biedt een kapstok/raamwerk voor ontwikkeling;
 Is wel erg hoog over wanneer er concreet ontwikkeld gaat worden.

2. Buurt(je):
• Visie en strategische afwegingen per buurt in verschillende domeinen (onder andere: sociaal, 

mobiliteit, groen, duurzaamheid);
• Dit is het niveau voor specifieke zaken als identiteit, profiel, concept, participatie, programma, 

fasering en samenwerking;
 Gemakkelijker werken aan participatie, sociaal contact met de buurt wordt opgetuigd;
 Kans voor vernieuwing van ‘op maat’-buurtstructuur;
 Het uitdiepen van kansrijke plekken zoals openbare ruimte, voorzieningen wordt veel concreter.

3. Aantal gebouwen:
• Kaders en randvoorwaarden als uitgangspunten voor een ontwikkeling (onder andere: 

planvorming, financiële kaders);
 Heldere schakeling van aantal gebouwen, integraal geheel;
 Gemakkelijk en meer behapbaar zoeken naar een goede mix van woningtypes en functies;
 Kans dat gebouwen minder goede aansluiting krijgen met de omgeving.

Korrel 2: Buurt(je)

Korrel 3: Aantal gebouwen Korrel 4: Gebouw

Korrel 1: Wijk
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4. Gebouw:
• Het seq ontwikkelen van een gebouw op een individuele plot;
 Mogelijkheid tot het maken van een accent (placemaking), het gebouw biedt een icoon;
 Ontwikkeling van een gebouw kan altijd en is een ‘quick win’;
 Geen wezenlijke verandering van de omgeving ;
 Mist connectie met omliggend vastgoed en openbare ruimte.
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• Vanuit Kansenkaart en transformatieprincipes komen er sleutelprojecten als potentiële ontwikkelplekken 
naar voren. We verdelen deze in twee categorieën. De prioriteit van de plekken is gebaseerd op de 
positieve impact die een ontwikkeling heeft op de wijk, de kansrijkheid van de ontwikkeling en de 
haalbaarheid op middellange termijn.
A. Een kans met zeer hoge positieve impact en grotere kansrijkheid / haalbaarheid (prioriteit 1);
B. Een kans met hoge positieve impact en middelhoge kansrijkheid / haalbaarheid (prioriteit 2).

• Onderstaande figuur geeft de sleutelprojecten weer. Ter illustratie werken we op de volgende pagina een 
aantal voorbeelden van sleutelprojecten uit. We besteden aandacht aan de identiteit van het project, 
toekomstige functies, het programma, de gewenste doelgroep, de betrokken partijen en prioritering van 
het project in de tijd.

A. Een kans met prioriteit 1:

1. Ontwikkeling Stationskwartier

2. Ontwikkeling Centrumdistrict

3. Ontwikkeling Vechtpark / RWZI 

7. Versterking parkranden: overal

B. Een kans met prioriteit 2:

4. Woon-werkgebied Fransiscusdreef (bedrijventerrein)

5. Wijkboulevard

6. Sint Maartendriehoek

8. Verbindingen Noorderpark (buitengebied)

9. Continu groen raamwerk (Gagelpark, Watertoren Park)
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Stationskwartier Overvecht

Foto/uitsnede

Identiteit: Stedelijk, mobiliteit, hoge dichtheid, 
‘hippe buurt’

Functies: Wonen, werken en voorzieningen bij 
een OV-knooppunt

Programma: 500 appartementen (alle typen), 
kleinere voorzieningen  
(maatschappelijk en commercieel), 
shared workspaces, mobility hub

Doelgroep: Stedelijk publiek (rood/paars)
Partijen: NS, ProRail, corporaties, gemeente, 

ontwikkelaars, beleggers
Prioritering: Korte termijn (prioriteit 1)

Stationskwartier Overvecht

H3 | Ruimtelijke strategie 
Nadere invulling sleutelprojecten

Centrumdistrict Overvecht

Foto/uitsnede

Identiteit: Wijkwinkelcentrum, aantrekkelijk 
verblijfsgebied, hoge dichtheid

Functies: Wonen, werken, winkelen en 
verblijven

Programma: 500-1000 appartementen (alle typen), 
commerciële voorzieningen, 

Doelgroep: Stedelijk publiek (rood/paars)
Partijen: Corporaties, gemeente, ontwikkelaars, 

beleggers
Prioritering: Korte termijn (prioriteit 1)

Centrumdistrict Overvecht

'Wonen aan de Vecht’ (ontwikkeling Vechtpark/RWZI)

Foto/uitsnede Identiteit: Sub-urbaan, groen en water, rust en ruimte, luxe
Functies: Wonen, recreëren
Programma: 200-400 middeldure / dure eengezinswoningen, recreatieve 

voorzieningen, restaurant, paviljoen
Doelgroep: Ontspannen publiek (geel/groen)
Partijen: Ontwikkelaars, gemeente
Prioritering: Middellange termijn (prioriteit 2)

Wonen aan de Vecht

‘Werkend Overvecht’ (woon-werkgebied Fransiscusdreef)

Foto/uitsnede

Identiteit: Sub-urbaan, bereikbaarheid, 
ondernemersklimaat

Functies: Werken, voorzieningen, functioneel 
wonen, pionieren

Programma: 500-1000 appartementen en 
eengezinswoningen (woon-werkunits)

Doelgroep: Sub-urbaan (paars)
Partijen: Ontwikkelaars, beleggers, 

particulieren, gemeente
Prioritering: Langere termijn (prioriteit 2)

Werkend Overvecht



(Deelvraag) Wat zijn ambities en op welke wijze vertalen deze zich in een ruimtelijke structuur?

• De zes transformatieprincipes (groen: van kwantiteit naar kwaliteit, stad van buurten, aantrekkelijk milieu 
voor OV, voet & fiets, van barrières naar verbindingen, van monofunctioneel naar gedifferentieerd, van 
anoniem naar herkenbaar) bieden een strategisch raamwerk voor de wijkverbetering van Overvecht. 
Deze principes dienen als basis voor de visie op wijkniveau.

• Een optimale aanpak voor een geslaagde wijkverbetering is het werken vanuit een visie op wijkniveau, 
bijvoorbeeld in de vorm van een masterplan. Op het niveau van de buurt is het vervolgens noodzakelijk 
om dit plan te concretiseren naar identiteit, profiel, concept, participatie, programma, fasering en 
samenwerking. De ontwikkeling van gebieden vindt idealiter plaats op het niveau van de buurt, of een 
samenhangend cluster van gebouwen. Nu vindt ontwikkeling veelal plaats op gebouwniveau. 

• Belangrijke sleutelprojecten voor ontwikkeling hebben veelal een samenhang met wonen, werken, 
voorzieningen en openbare ruimte. Kenmerkend hierin is de ruggengraat van Overvecht, de 
Wijkboulevard, met daaraan verbonden kansrijke gebieden, zoals Stationskwartier Overvecht, 
Centrumdistrict Overvecht, ‘Werkend Overvecht’ en ‘Wonen aan de Vecht’. 
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Vanuit het Gebiedsprofiel en de ruimtelijke structuur wordt helder welk programma het beste past in 
Overvecht. Dit hoofdstuk steken we in vanuit de volgende deelvraag: ‘Welk indicatieve woonprogramma 
sluit aan op deze vertaling?’ Om deze vraag te beantwoorden geven we inzicht in het huidige programma 
in Overvecht en schetsen we de indicatieve toekomstige programmering.

• Overvecht is een ruim opgezette wijk met een gemiddelde FSI van slechts 0,40 (exclusief 
bedrijventerrein). De wijk bevat ruim 15.000 woningen, waarvan het merendeel appartementen betreft 
(79%). De verhouding tussen sociaal/goedkoop-middelduur-duur is 70-25-5%. 

• Er is een mismatch tussen vraag en aanbod in de wijk. Vanwege die mismatch zijn er kansen om in te 
zetten op het toevoegen van middeldure tot dure appartementen en eengezinswoningen in de huur en 
koop. Het toevoegen van woningen is mogelijk door de zeer ruime opzet van de wijk.
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Indicatie FSI in Overvecht
(bron: KCAP, 2019)

Huidige woonprogramma Overvecht
(bron: EDM, 2018)

 MGW  EGW  Totaal
 Sociaal/goedkoop 65% 1% 66%
 Middelduur 5% 7% 12%
 Duur -  2% 2%
 Sociaal/goedkoop 7% -  7%
 Middelduur 2% 10% 12%
 Duur -  1% 1%

 Totaal 79% 21% 100%
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H4 | Programma en ‘magic mix’
Huidige woonprogramma



• Het huidige woonprogramma in Overvecht heeft een vrij eenzijdige opbouw van prijssegmenten; er is 
een oververtegenwoordiging aan goedkopere woningen in relatie tot de gewenste verhouding om tot 
een meer evenwichtige wijk te komen. Een beter verdeling van doelgroepen en bijbehorende 
prijssegmenten (ook wel de ‘magic mix’ genoemd) neigt naar een verhouding voor de hele wijk van 
sociaal/goedkoop-middelduur-duur: 50-30-20% of 40-40-20%. 

• Om een betere verdeling van doelgroepen en producten te krijgen verwachten wij dat de 
woningvoorraad in Overvecht kan groeien met circa 5.000 extra woningen. Deze groei zorgt ook voor een 
steviger draagvlak voor voorzieningen en voor betere veiligheid vanwege meer mensen op straat.

• Om dichter in de buurt te komen van deze ‘magic mix’ is het nodig om met name middeldure en dure 
huur- en koopwoningen, zowel appartementen als eengezinswoningen toe te voegen. Hierbij kan de 
verhouding tussen huur en koop redelijk gelijk zijn. We zien daarbij wel een focus op eengezinswoningen 
in de koop om de verhouding appartementen en eengezinswoningen meer in balans te krijgen. 

• De eerste tabel geeft aan in welke mate die extra woningen worden toegevoegd per prijssegment 
wanneer we uitgaan van de verhouding 50-30-20%. In dit scenario blijft het aantal sociale/goedkope 
woningen gelijk en voegen we voornamelijk dure woningen toe. In het scenario met een verhouding 40-
40-20% transformeren we sociale/goedkope woningen. De middeldure en dure woningen voegen we 
vervolgens in een redelijk gelijke verhouding toe. 
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 Programma  Verschil
 Sociaal/goedkoop 10.500 70% 10.500 50% -  
 Middelduur 3.750 25% 5.000 30% 1.250
 Duur 750 5% 4.500 20% 3.750
 Totaal 15.000 100% 20.000 100% 5.000

 Huidig  Toekomstig

 Programma  Verschil
 Sociaal/goedkoop 10.500 70% 8.000 40% (2.500)
 Middelduur 3.750 25% 8.000 40% 4.250
 Duur 750 5% 4.000 20% 3.250
 Totaal 15.000 100% 20.000 100% 5.000

 Huidig  Toekomstig

Verhouding 50-30-20%

Verhouding 40-40-20%

• Een wijktransformatie heeft tijd nodig. Het aantrekken van andere doelgroepen voor 
andere product-markt-combinaties in Overvecht gaat gefaseerd. Momenteel trekken 
‘jonge doorstromers’, die juist in Overvecht zijn gaan wonen vanwege de betaalbaarheid, 
Overvecht uit omdat er weinig doorgroeimogelijkheden zijn op de woningmarkt. Een eerste 
stap in wijkverbetering kan zijn om deze doelgroep te behouden door in het 
middensegment huur en vooral ook koopwoningen toe te voegen. Dit zorgt voor behoud 
van de ‘jonge doorstromer’ en biedt kansen voor nieuwe wijkbewoners. Het is zaak om op 
buurtniveau aantrekkelijke, specifieke producten aan te bieden. Op deze manier brengen 
we bottom-up een betere menging op gang.

• Een tweede stap is het toevoegen van het duurdere segment huur- en koopwoningen. Wij 
zien voor de duurdere appartementen voornamelijk kansen in de meer stedelijk 
woonmilieus, zoals bij Station Overvecht en voor de duurdere eengezinswoningen juist in 
de meer sub-urbane omgevingen, zoals aan de randen van de parken of aan de Vecht. Ook 
in het duurdere segment is expliciete aandacht voor eengezinswoningen om de verhouding 
tussen appartementen en eengezinswoningen beter in balans te brengen.



• Voor het toevoegen van woningen in Overvecht gelden grofweg twee uitvoeringsstrategieën: inbreiding 
en sloop-nieuwbouw.

• Inbreiding:
• Bij inbreiding worden in de huidige structuur van de wijk woningen toegevoegd. Dit betekent dat 

‘lege’ plekken optimaler ingericht en gebruikt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onbenutte 
verkeersruimte, ‘onveilige’ en laagwaardige groenstroken, het ophogen van bouwblokken, maar 
ook ruim opgezette buurtjes waar juist het toevoegen van woningen zorgt voor een grotere sociale 
controle. 

• Het voordeel van inbreiding is dat er geen woningen gesloopt hoeven te worden. Het gaat om het 
slim nadenken over het inrichten van huidig ruimtegebruik. De ‘magic mix’ aan producten is hierbij 
een uitgangspunt. 

• We schatten in dat inbreiding kan zorgen voor 2.000 tot 3.000 extra woningen in Overvecht. 

• Sloop-nieuwbouw:
• Een andere optie om woningen toe te voegen in Overvecht is sloop-nieuwbouw (of transformatie). 

Er zijn geslaagde voorbeelden in Overvecht waarin de bestaande, vaak sociale, voorraad is 
gesloopt, om er vervolgens een groter aantal woningen voor terug te bouwen. Deze nieuwe 
woningen zijn deels sociaal, deels in de vrije sector. Maar zoals eerder genoemd is het ook 
interessant om te kijken naar de zogenoemde ‘uitwisselingsprojecten’ waarbij de gesloopte sociale 
woningen elders in Utrecht terugkomen en in Overvecht woningen uit het (middel)duurdere 
segment bouwen.

• Het voordeel van sloop-nieuwbouw is dat verouderd bezit vervangen wordt door kwalitatief betere 
en duurzamere woningen. Ook is het bij sloop-nieuwbouw vaak gemakkelijker om de kwaliteit van 
de openbare ruimte te verhogen (‘omgeving mee ontwerpen’), wat de wijkverbetering ten goede 
komt. Sloop-nieuwbouw vraagt uiteraard veel aandacht voor goede afspraken tussen partijen met 
veel aandacht voor de huidige bewoners. 

• Wij schatten in dat door middel van sloop-nieuwbouw de woningvoorraad in Overvecht met 1.000 
tot 2.000 extra woningen kan groeien.
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• De gemeente Utrecht geeft aan dat het huidige voorzieningenniveau in Overvecht op peil is. Bij 
uitbreiding van het aantal woningen hanteert de gemeenten de normen zoals hiernaast weergegeven.

• Dat betekent dat de toevoeging van 5.000 woningen in ieder geval gepaard dient te gaan met toevoeging 
van (of gebruikmaking van eventueel beschikbare ruimte in bestaande voorzieningen): 
• Minimaal 2 scholen (12.500 m²) voor primair onderwijs;
• Minimale uitbreiding van 3.000 m² voor voorgezet onderwijs;
• 1.500 m² voor zorg en welzijn;
• Minimaal 1 gezondheidscentrum (1.000 m²);
• Nader te bepalen speelruimte;
• Nader te bepalen sportgelegenheid.

• Naast de maatschappelijke functies die de gemeente benoemt, versterken ook andere (commerciële of 
werkgerelateerde) functies de structuur van de wijk. Als denkrichting hanteren wij hierbij 10 tot 20% voor 
het totaal aan functies vanwege het toegevoegde woonprogramma. Dat komt neer op ongeveer 50.000 
tot 100.000 m² BVO.

• Uitgaande van het transformatieprincipe om de randen van buurtjes te verdichten en te versterken (met 
voorzieningen), kunnen we ons voorstellen dat hier de focus op ligt als het gaat om het toevoegen van 
voorzieningen. Dit kan in een natuurlijk tempo gaan, tegelijk met het toevoegen van woningbouw. 
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Voorzieningen

 Voorzieningen  Norm
 Primair onderwijs  5.000 m² (1 school) per 2.000 woningen
 Voortgezet onderwijs  10.000 m² (1 school) per 15.000 woningen
 Zorg en welzijn  3000 m² per 10.000 woningen
 Gezondheidscentrum  1.000 m² (1 centrum) per 6.500 inwoners
 Spelen  Jantje Betonnorm: 3% van de openbare 

ruimte (= huidig, wordt verbreed)
 Binnensport  1 sporthal per 17.500 inwoners
 Buitensport  Wordt onderzocht

Normen voor voorzieningen
(bron: Gemeente Utrecht, 2019)



(Deelvraag) Welke indicatieve woonprogramma sluit aan op deze vertaling?

• In Overvecht is de verhouding tussen sociaal/goedkoop-middelduur-duur met haar 70-25-5% uit balans. 
De ‘magic mix’ gaat uit van een verhouding van 50-30-20% of 40-40-20%.

• Wij verwachten dat het toevoegen van circa 5.000 woningen fundamenteel bijdraagt om dichter in de 
buurt te komen van de ideale mix. De netto toevoeging aan woningen valt dan met name in het 
middeldure en duurdere segment.

• Het is hierbij kansrijk om de mix geleidelijk te bereiken, dus eerst toevoegen van aantrekkelijke producten 
op buurtniveau in het middeldure segment om vervolgens in een volgende fase ook dure woningen toe te 
voegen. Het is belangrijk om te zorgen dat wijkbewoners hun wooncarrière kunnen maken in Overvecht.

• Het toevoegen van woningen kan via inbreiding of sloop-nieuwbouwprojecten. Wij denken dat er circa 
2.000 tot 3.000 woningen door middel van inbreiding en circa 1.000 tot 2.000 woningen door middel van 
sloop-nieuwbouw toegevoegd kunnen worden in Overvecht. 

• Naast woningen betreft de uitbreiding expliciet ook voorzieningen en werkplaatsen. In totaal verwachten 
wij hiervoor circa 10-20% van het extra woonprogramma. Op basis van gemeentelijke normen is in ieder 
geval behoefte aan minimaal 18.000 m² aan sociaal maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, zorg, 
sport).
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We vertaalden het Gebiedsprofiel en de Kansenkaart in een ruimtelijke strategie en schetsten het 
indicatieve programma. Dit geeft handvatten voor de fasering. In dit hoofdstuk behandelen we de 
volgende deelvraag: ‘Hoe ziet de fasering voor de wijkverbetering van Overvecht eruit?’ Daarbij gaan we in 
op drie onderwerpen, namelijk de fases waarin Overvecht zich kan ontwikkelen, de volgorde waarin dit 
gebeurt en de doorlooptijd in jaren van de verschillende fases. 

• We schetsen drie faseringsmodellen. Bij de praktische vertaling van de modellen is het belangrijk vragen 
in ogenschouw te houden, zoals: Wat is de potentie van locaties? Wie is eigenaar van potentiële locaties? 
Wat is de potentie van de markt? Welke plekken hebben prioriteit? Welke volgorde zorgt voor de juist 
golfbeweging? Wat is reëel, haalbaar en uitvoerbaar? Etc. De drie modellen zien er als volgt uit:

1. Model ‘van binnen naar buiten’:
A. Versterking centrale knooppunt rondom winkelcentrum;
B. Uitbreiding langs Wijkboulevard, koppeling met parken;
C. Verbinding Wijkboulevard met stationsgebied en bedrijventerrein.

2. Model ‘van oost naar west’:
A. Versterking van stationsgebied;
B. Koppeling met winkelcentrum en schakeling parken via Wijkboulevard;
C. Uitbreiding Wijkboulevard richting bedrijventerrein.

3. ‘Bronpuntenmodel’:
A. Een kans met prioriteit 1;
B. Een kans met prioriteit 2.

2. Model van oost naar west

A

B

C

1. Model van binnen naar buiten

A
B

C

23

H5 | Fasering
Faseringsmodel
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• Het bronpuntenmodel is het meest bruikbare model voor de wijkverbetering van Overvecht. Echter 
benadrukken wij dat de bronpunten een grote connectie hebben met de Wijkboulevard die als centrale 
as door de wijk loopt. Het bronpuntenmodel gaat uit van de kracht van individuele ontwikkelvlekken in de 
wijk. Dit kunnen zeer kansrijke plekken of plekken met een hoge urgentie zijn. Door middel van het 
bronpuntenmodel worden er overal in de wijk impulsen gegeven voor ontwikkeling. De diverse 
ontwikkelvlekken hebben als ‘uitdijende olievlekken’ een positief effect op de omgeving. De 
Wijkboulevard vormt hierbij een ruggengraat voor het prioriteren van ontwikkelingen in de eerste jaren. 

• Het bronpuntenmodel biedt daarnaast ruimte aan corporaties om hun renovatieplanning te volgen, maar 
ook aan private ontwikkelaars die op diverse plekken in de wijk posities hebben ingenomen. Uiteindelijk 
komen ontwikkelingen van de grond daar waar de markt afspraken weet te maken en de business case 
(het meest) sluitend is. Het faseringsmodel dient uiteraard gepaard te gaan van een visie op wijkniveau 
en nadere ambities en kaders op wijkniveau (zoals omschreven in Hoofdstuk 3 Ruimtelijke strategie).

• Zoals eerder aangegeven zijn de belangrijkste plekken voor ontwikkeling rondom de Wijkboulevard 
gelegen, zoals het Stationskwartier, het Centrumdistrict en de aanliggende parken. Wij stellen ons voor 
dat de focus voor ontwikkeling op de ruggengraat (de Wijkboulevard) ligt. Wanneer ontwikkelingen langs 
de Wijkboulevard ontwikkeld zijn verschuift de aandacht naar andere plekken in de wijk.

• In de geschetste modellen gaan we uit van een totale doorlooptijd van circa 20 jaar: van 2020 tot 2040. 
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(Deelvraag) Hoe ziet de fasering voor de wijkverbetering van Overvecht eruit?

• Fasering volgens het bronpuntenmodel gaat uit van de kracht van individuele ontwikkelvlekken 
(focuspunten) die als ‘uitdijende olievlekken’ een positief effect op de omgeving hebben. Dit is een 
bruikbare methode voor de wijkverbetering van Overvecht waar diverse kansrijke plekken zijn 
aangewezen.

• Belangrijke plekken liggen doorgaans aan de Wijkboulevard, die als ruggengraat door de wijk loopt. 
Daarin zien we projecten die op de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn uitgevoerd 
kunnen worden. Op de korte termijn stellen we voor om in te zetten op het Centrumdistrict Overvecht, 
Stationskwartier Overvecht en de verbinding met het groen (parken en buitengebied). Op de middellange 
tot lange termijn zijn projecten als Wonen aan de Vecht en Werkend Overvecht aan de beurt (zie ook 
Hoofdstuk 3 Ruimtelijke strategie). 

• Voor de fasering gaan we uit van een looptijd van 20 jaar; 2020 tot en met 2040.
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In dit hoofdstuk schetsen we enkele ingrediënten van de integrale business case op wijkniveau. Daarbij 
kijken we naar het effect vanuit verschillende pijlers. We behandelen de volgende deelvraag: ‘Uit welke 
contouren bestaat de business case?’

• Om iets te kunnen zeggen over de integrale business case voor Overvecht onderscheiden we een model 
waarbij we gebruik maken van verschillende pijlers die iets zeggen over de haalbaarheid. Deze pijlers 
vormen samen ingrediënten voor de integrale business case.

• We gaan in dit hoofdstuk in op de pijlers: Vastgoed/openbare ruimte, Grote infra/Parken en Energie. 
• Vastgoed/Openbare ruimte | Wonen, werken en voorzieningen, programmering, stichtingskosten, 

residuele grondwaarde, bouwrijp maken, inrichting openbare ruimte;
• Grote infra/parken| (Onrendabele) investeringen in grote infrastructuur en grote voorzieningen in de 

openbare ruimte, bijdrage vanuit projecten (kostenverhaal), subsidies;
• Energie | Wijk energie zuinig maken, duurzaamheidsmaatregelen, stadsverwarming, labelsprongen, 

subsidiestromen;

• Nota bene: we proberen aan de hand van kengetallen inzicht te krijgen in de 
integrale business case. Kengetallen en cijfers zijn gebaseerd op aannames om de werkelijkheid te 
benaderen.
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• In de gebiedsontwikkeling onderscheiden we drie type ontwikkelingen (deel-business cases), namelijk:
• Vastgoedontwikkeling;
• Grondexploitatie;
• Grote infra en openbare ruimte.

• Elke deel-business case heeft een saldo, welke input vormt voor een volgende deel-business case. In de 
Business case Vastgoed/Openbare ruimte voor Overvecht focussen wij ons in eerste instantie op de 
vastgoedontwikkeling (vex) en grondexploitatie (grex). De Business case Grote infra/Parken komt aan bod 
in de volgende paragraaf.

• Zoals in Hoofdstuk 4 Programma en ‘magic mix’ beschreven gaan we in de business case uit van 
inbreiding en sloop-nieuwbouw voor het nieuwe programma. 

• De business case van inbreiding is financieel overzichtelijk en naar verwachting financieel haalbaar. De 
mate waarin sprake kan zijn van afdrachten aan grotere infrastructuur en openbare ruimte is echter sterk 
afhankelijk van het (grond)eigendom waar de inbreiding plaatsvindt en van de mate waarin die grotere 
ingrepen toe te rekenen zijn aan de inbreidingsontwikkeling.
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Business case Vastgoed/Openbare ruimte

Model voor gebiedsontwikkeling

• De business case van sloop-nieuwbouw is financieel uitdagend, omdat bestaand 
vastgoed een relatief hoge waarde heeft. Daarbij is het de vraag in hoeverre de 
business case sluitend is als meer nieuw programma in de plaats komt van het 
bestaande programma. 

• Op de volgende pagina berekenen we op hoofdlijnen welke verdichting nodig is 
om de business case van sloop-nieuwbouw sluitend te krijgen.

• De vex simuleren we op woningniveau. We houden rekening met vastgoed-
opbrengsten en verminderen deze met de stichtingskosten en onrendabele top 
voor parkeren. De netto residuele grondwaarde vormt als opbrengst input voor 
de grondexploitatie waar we de grondexploitatiekosten van deze residuele 
grondwaarde aftrekken. De grondexploitatiekosten bestaan uit 
verwervingskosten (de inbrengwaarde van sociale woning) en kosten voor sloop, 
bouwrijp, woonrijp, bovenwijks en plankosten.



• Bij een sloop-nieuwbouwsituatie geldt een verdichtingsfactor van circa 3 (zie figuur) om een sluitende 
business case te genereren.

• De business case is gebaseerd op aannames en kengetallen. Er is een aantal belangrijke knoppen die 
invloed hebben op de benodigde verdichtingsfactor. Dit zijn de volgende knoppen:
• Toekomstig programma (vastgoedopbrengst) met (bruto) residuele grondwaarde;
• Verwervingskosten (inbrengwaarde MVS);
• Parkeernorm en onrendabele top parkeren;
• Grex-kosten (sloop/sanering, bouwrijp, woonrijp, bovenwijks, plankosten).

• We zien kansen om aan deze knoppen ‘te draaien’ om de business case positiever te sluiten en een 
minder hoge verdichtingsfactor van bijvoorbeeld 2 ‘nodig te hebben’.
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Business case Vastgoed/Openbare ruimte

 Grondexploitatie  Vastgoedontwikkeling
 +/+ Grondopbrengsten 123.000  +/+ Vastgoedopbrengsten 250.000
 -/- Grondexploi tatiekosten (115.000)  -/- Stichtingskosten 185.000

 Saldo 8.000  Saldo (bruto RGW) 65.000

 ORT Parkeren (15.000) 1,6 (24.000)
 Saldo (netto RGW) 41.000

 Verwerving 100.000
 Sloop / sanering
 Bouwri jp maken
 Woonri jp maken 15.000  Verdichtings factor 3
 Bovenwi jks
 Plankosten

 Subtotaal 115.000

Resultaat BC Vastgoed (verdichtingsfactor 3)

• Een voorbeeld van zo’n knop is de parkeernorm. Het huidige beleid schrijft 
een parkeernorm van 1,6 voor in Overvecht. Dit is een vrij hoge 
parkeernorm, die in het huidige Overvecht zorgt voor veel (onbenutte) 
parkeerplaatsen. We zien kansen om deze parkeernorm te verlagen naar    
< 1,0 voor sloop-nieuwbouwprojecten. Zeker in de meer stedelijke delen 
van Overvecht, zoals het Stationskwartier, is een goed OV-netwerk 
aanwezig wat een verlaging van de parkeernorm kan verantwoorden.



 Grote infra en openbare ruimte
 +/+ Bi jdrage grondexploi tatie  pm
 +/+ Subs idies  / bi jdragen  pm
 -/- Kosten grote infra (35.000.000)
 -/- Kosten grote openbare ruimte (15.000.000)
 Saldo  pm

 m²  €/m²
 Opwaardering dreven 280.000 125 35.000.000
 Opwaardering parken 200.000 75 15.000.000

 Subtotaal 50.000.000

• Onderdeel van de wijkverbetering van Overvecht zijn juist ook de grotere ingrepen in de openbare 
ruimte. Voor Overvecht denken we hierbij aan het inrichten en opwaarderen van de parken, aanleg van 
de (groene) openbare ruimte rondom de Wijkboulevard, aanpassing van de ontsluitingswegen zoals 
Einsteindreef en Carnegiedreef, verbindingen met de omgeving, et cetera. Het is hierbij belangrijk om 
eerst kwaliteit toe te voegen aan de wijk, zodat vervolgens extra opbrengsten uit vastgoed gegenereerd 
kunnen worden. Kosten gaan nu eenmaal vaak voor de baten. 

• In het overzicht hiernaast geven we de Business case Grote infra/Parken weer. Voor de opwaardering van 
dreven en parken maakten we een inschatting aan de hand van m² en een kengetal per m². Dit komt uit 
op een totale investering van circa €50 miljoen. Deze inschatting is niet gebaseerd op huidige plannen, 
maar puur ‘theoretisch’ vanuit de Kansenkaart beredeneerd.

• Ter dekking van deze grotere ingrepen denken wij onder andere aan:
• Exploitatiebijdragen vanuit de ontwikkeling van vastgoed (grondexploitatie);
• Reguliere middelen gemeente (onderhoud, meerjarig investeringsprogramma);
• Overige subsidies en bijdragen;
• ‘Overvecht-fonds’;
• Inzet OZB-gelden en eventuele erfpachtgelden.

• Op de laatste twee punten gaan we kort in. 

• Overvecht-fonds: 
• Wij zien kansen om op wijkniveau een ‘Overvecht-fonds’ op te richten. Betrokken partijen in de 

wijkverbetering storten hier vanuit (winstgevende) ontwikkelingen hun bijdrage in. Dit kan via 
kostenverhaal, maar ook via het bijvoegen van gemeentelijke subsidies, gemeentelijke bijdragen ten 
behoeve van regulier onderhoud en zelfs rijksbijdragen. Partijen nemen zo op integraal niveau 
verantwoordelijkheid voor de opwaardering van Overvecht.
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Resultaat BC Openbare ruimte/mobiliteit



• Inzet OZB-gelden: 
• Een andere dekking voor grotere ingrepen kan plaatsvinden vanuit de meeropbrengsten vanwege 

hogere OZB-inkomsten. Dit vanuit het principe dat de waarde die in de wijk gecreëerd wordt ook 
terugvloeit naar de wijk. 

• Het toevoegen en vervangen van 5.000 woningen zorgt voor een opwaardering van de woningwaarde 
in Overvecht. Deze opwaardering van de woningwaarde resulteert in stijgende inkomsten voor de 
gemeente vanwege een hogere OZB. Het zou logisch zijn om deze hogere inkomsten uit de wijk  terug 
te laten vloeien naar de wijk.

• Een grove inschatting leert dat de hogere OZB-inkomsten circa €20 miljoen (NCW over 50 jaar) 
bedragen. Dit is een positief saldo dat wellicht via de integrale business case terug kan vloeien in de 
wijk.

• Wij hanteren bij onze berekening onder andere de volgende uitgangspunten: op basis van het huidige 
OZB-tarief, en uitgaande van een WOZ-waarde die stijgt, berekenden we een netto contant saldo 
tussen de huidige en toekomstige OZB-inkomsten. We gaan daarbij uit van het OZB-percentage 2019 
van 0,0833% en een gemiddelde WOZ-waarde die stijgt van €150.000,- naar €225.000,- per woning. 
Het netto contante saldo berekenen we over een looptijd van 50 jaar.

• Vooralsnog gaat de stijging van de OZB-inkomsten voor gemeenten gepaard met een korting op de 
uitkering van het gemeentefonds. Het Rijk is deze koppeling echter aan het heroverwegen.

• Inzet erfpachtgelden:
• Een andere dekking voor grotere ingrepen kan plaatsvinden vanuit de opbrengsten vanwege erfpacht. 

Dit vanuit het principe dat de waarde die in de wijk gecreëerd wordt ook terugvloeit naar de wijk. 
• De gemeente Utrecht wil afspraken maken over te hanteren grondprijzen voor gemeentelijke gronden 

voor ontwikkelingen en meerwaardeafdracht voor sociale huurwoningen bij een functiewijziging van 
woningen op erfpachtgrond ten behoeve van de ontwikkeling in Overvecht.
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• Als belangrijk topic in vastgoedontwikkeling, en dus ook in de wijkverbetering van Overvecht, is de 
verduurzaming van vastgoed. Gemeente Utrecht schrijft op haar site in elke wijk over te gaan op een 
duurzame oplossing. Hierbij is maatwerk van belang; de gemeente kijkt welke oplossing het best past in 
een gebied. Er wordt gewerkt aan een plan waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en 
wat de duurzame alternatieven kunnen zijn (Transitievisie Warmte). De planning is erop gericht om het 
plan medio 2020 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, indien landelijke informatie en tools op 
tijd beschikbaar zijn.

• Overvecht-Noord is de eerste wijk in Utrecht die uiterlijk 2030 aardgasvrij wordt. Momenteel onderzoekt 
de gemeente samen met Stedin, Portaal, Mitros, Bo-Ex, Eneco, bewonerscollectief Energie-U en 
bewoners wat dit betekent. In Overvecht-Noord is circa 75% van de woningen in bezit van de drie 
corporaties. Deze eigendomsstructuur biedt in dit kader voordelen om met korte communicatielijnen op 
grote schaal energiemaatregelen door te voeren.

• Een aardgasvrije wijk kan op verschillende manieren bereikt worden. Eén van de oplossingsrichtingen is 
uitbreiding van het warmtenet. Echter wordt het onderzoek breder getrokken en zijn oplossingen zoals 
een WKO-systeem op kleinere schaal ook voorhanden. Partijen zijn samen met bewoners in overleg om 
de meest duurzame beslissing, op zowel milieutechnisch als financieel vlak, te nemen. Precieze 
investeringsbedragen per partij zijn nog niet bekend.

• Een mooi voorbeeld van een duurzame financiële beslissing is de omgang met de €5,0 miljoen 
rijksbijdrage die gemeente Utrecht heeft ontvangen. De subsidie dekt oorspronkelijk de onrendabele top 
om circa 370 woningen aardgasvrij te maken. Echter kan gemeente Utrecht afwegen om deze bijdrage 
slimmer en meer integraal te besteden zodat meer panden aardgasvrij gemaakt kunnen worden. De 
precieze invulling is nog niet bekend, maar wij onderschrijven dat het werken op een groter schaalniveau 
en het inzetten van geld vanuit een integrale gedachte, meer kan betekenen voor de wijkverbetering 
Overvecht en Utrecht in het algemeen.
• Ter info: voor de 370 woningen is aan de hand van energieadvies op maat bepaald welke maatregelen 

passend zijn, denk hierbij aan oplossingen als warmtenet + isoleren, all-electric basis, all-electric + pvc-
panelen, et cetera. Investeringen kunnen, afhankelijk van het woningtype en de warmteoplossing, 
uiteenlopen van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s. Mogelijk ontstaat hier een onrendabele 
top. Uit onze eigen praktijk herkennen we deze situatie.

• Los van mogelijke bijdragen en subsidies zijn gemeente en energiepartijen in gesprek met 
vastgoedeigenaren over financieringsmogelijkheden. Zie de infographic hiernaast voor de benadering 
van particulieren.
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Infographic Overvecht-Noord aardgasvrij
(bron: Gemeente Utrecht, 2019)



(Deelvraag) Uit welke contouren bestaat de business case?

• Wij verkennen drie onderdelen van de business case voor Overvecht: Vastgoed/Openbare ruimte, Grote 
infra/Parken en Energie. 

• De business case Vastgoed/Openbare ruimte toont aan dat bij sloop-nieuwbouw een verdichtingsfactor 
nodig is van 2 tot 3 om tot een sluitende business case te komen. Hierbij is wél rekening gehouden met 
reguliere aanleg van openbare ruimte, maar níet met bijdragen aan grote infrastructuur en parken. Bij 
inbreiding is de business case naar verwachting positief, maar bepaalt het (grond)eigendom en de 
toerekenbaarheid in welke mate de ontwikkeling kan bijdragen aan dekking van grotere infrastructuur en 
parken.

• De business case Grote infra/Parken richt zich met name op de upgrading van de dreven en de parken. 
Wij hebben een hele grove inschatting van de kosten gemaakt en verwachten circa €50 miljoen aan 
kosten. Dekking van deze kosten kan plaats vinden via onder andere: 
• Exploitatiebijdragen vanuit de ontwikkeling van vastgoed (grondexploitatie), zie voorgaande bullit;
• Reguliere middelen gemeente (onderhoud, meerjarig investeringsprogramma);
• Overige subsidies en bijdragen;
• ‘Overvecht-fonds’;
• Inzet OZB-gelden.

• De business case Energie kent bij het volledig verduurzamen van de woningvoorraad een mogelijke 
onrendabele top.
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In dit hoofdstuk behandelen we de volgende deelvraag: ‘Welke samenwerkingsvorm is wenselijk en hoe 
ziet een gewenste organisatie eruit?’. We benoemen de logische samenwerkingsvormen en organisatie 
om de geschetste strategie, fasering en business case verder te brengen om te komen tot een 
wijkverbetering in Overvecht. Daarbij maken we onderscheid tussen samenwerkingsvormen op zakelijk en 
participatief vlak. Ook bespreken we de waarden die belangrijk zijn op de verschillende assen van 
samenwerking en de korrelgrootte waarin samenwerking plaatsvindt. We lichten een aantal voorbeelden 
van organisatiemodellen toe welke zouden kunnen werken voor Overvecht.

• We onderscheiden verschillende mensen die de wijk Overvecht actief ‘gebruiken’:
• Bewoners;
• Werkende mensen / bedrijven;
• Winkelende mensen;
• Recreërende mensen (o.a. groen en sport voorzieningen);
• Zorgverleners / maatschappelijke instellingen;
• Private eigenaren;
• Woningcorporaties;
• Ontwikkelaars;
• Beleggers;
• Gemeente.

• Voor Overvecht zijn deze ‘gebruikers’ grofweg in te delen in de groepen ‘Publiek’, ‘Privaat’ en ‘Particulier’.
• De groepen werken samen op verschillende assen; in een zakelijke vorm of meer via participatieve 

samenwerking. De figuur hiernaast geeft dit visueel weer.
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• Als basis voor een goed werkende samenwerking is het van belang om vast te stellen welke waarden bij 
die samenwerking altijd gelden. Daarom schetsen we onderstaand welke waarden kenmerkend en 
belangrijk zijn voor de verschillende assen van samenwerking tussen de drie groepen gebruikers van 
Overvecht. Deze waarden dienen altijd als basis van de samenwerking en gelden als ijkpunt in goede en 
moeilijker tijden. 

• Generiek uitgangspunt (een gezamenlijk verlangen) voor de samenwerkingen zijn duurzame relaties en 
waardecreatie voor alle partijen.

Particulier

PrivaatPubliek

Gebieds-
ontwikkeling

Zakelijke samenwerking

Informerend
Proactief
Duidelijk

Marktconform
Betrouwbaar
Inspirerend

Kaderstellend
Voorspelbaar

Ondernemend
Transparant

Voorspelbaar
Inspirerend

Duidelijk
Luisterend

Eigenaarschap
Realistisch
Duidelijk

Marktconform
Wederkerig

Betrouwbaar
Transparant
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• In Overvecht zien we een participatieve samenwerking tussen zowel publieke partijen en particulieren als 
tussen private partijen en particulieren. Een belangrijk onderdeel om deze samenwerking op te tuigen is 
een participatietraject en het creëren van draagvlak. De basisvoorwaarden voor het organiseren van 
draagvlak benoemen we hieronder. Zie tevens het model voor organiseren draagvlak hiernaast.
• Hoe meer mensen ermee bezig zijn en hoe dichter bij het besluit, hoe meer emotie;
• Daarom starten vanuit ratio: samen een goede casus bouwen;
• Dan toetsen we de casus bij de belanghebbenden;
• Samen met de belanghebbenden richting de bevolking, start participatie.

• Daarnaast, de basisvoorwaarden voor participatie zijn als volgt:
• Helder proces waarin we vooraf bepalen wie in ieder geval mee moeten doen;
• Meningen ophalen belangrijk, terugkoppelen wat je ermee doet nog belangrijker;
• Diabolomodel kun je voor elke belangrijke beslissing toepassen, zie model hiernaast.

• Het draagvlak en de participatie maken we concreet door de volgende organisaties en/of personen te 
betrekken bij de Ontwikkelstrategie:
• Een klankbordgroep (vanaf het eerste moment);
• Bewonersplatform/Wijkraad/buurtverenigingen;
• VVE Winkelcentrum/ondernemersverenigingen;
• Wijkbureau;
• DOK030 door en voor ondernemers;
• Relevante individuen;
• Met een onafhankelijk voorzitter.

• Verder richten we een regiegroep voor verbinding met het gemeentebestuur en zetten we bilaterale 
lijnen uit met gemeenteraadsleden.

35

Model draagvlak organiseren

Model participatie

H7 | Samenwerking
Participatieve samenwerking



• Tien private partijen (ontwikkelaars en beleggers) en semipublieke partijen (corporaties) hebben het 
initiatief genomen voor een aanpak van de wijkverbetering van Overvecht. Dit zijn de initiatiefnemers. De 
gemeente Utrecht steunt het initiatief van de partijen. Gezamenlijk hebben zij opdracht gegeven aan vier 
adviesbureaus om hun te ondersteunen. 

• De samenwerking tussen de private en publieke partijen volgt logischerwijze de structuur van de 
potentiële ontwikkelingen. Daarbij maken we onderscheid in twee niveaus (zie ook Hoofdstuk 3 
Ruimtelijke strategie): wijk en buurt/gebouwen.

• De samenwerking op wijkniveau mondt naar onze mening uit in een Afsprakenkader Overvecht. Dit kader 
geldt als ‘spelregelkaart’ bij het op te stellen Masterplan (zie ook Hoofdstuk 3 Ruimtelijke strategie). 
Onderwerpen in het Afsprakenkader Overvecht zijn onder andere:
• Directe koppeling met Masterplan;
• Ambities en randvoorwaarden voor programma, duurzaamheid, mobiliteit (ook parkeren), grotere 

infrastructurele ingrepen (ook openbare ruimte);
• Concrete kaders voor dekking van (publieke) investeringen via kostenverhaal, te hanteren 

grondkosten voor gemeentelijke gronden voor ontwikkelingen binnen het Masterplan, 
meerwaardeafdracht voor sociale huurwoningen die binnen kaders en ambities worden omgezet naar 
een andere categorie (koop/vrije sector), Fonds Overvecht en overige (publieke) middelen.

• De initiatiefnemers zetten het initiatief voort en stellen het Afsprakenkader Overvecht op in nauwe 
samenwerking met de gemeente Utrecht. Het kader is niet exclusief voor de tien partijen, maar geldt juist 
als kader voor álle ontwikkelingen binnen Overvecht. Het is daarmee dus ook belangrijk dat de gemeente 
het Afsprakenkader Overvecht in interne procedure neemt en vertaalt naar een spelregelkaart die van 
toepassing is op het gehele gebied en daarmee ook publiekrechtelijk afdwingbaar. 

• De samenwerking tussen partijen op buurt- en gebouwniveau betreft in feite een maatwerkoplossing die 
gericht is op de ontwikkeling van het kleinere gebied. Partijen stellen hiervoor een 
Ontwikkelovereenkomst op. De Ontwikkelovereenkomst tussen eigenaar (corporatie), ontwikkelaar, 
corporatie, belegger en gemeente gaan in ieder geval in op:
• Financiën;
• Specifiek programma;
• Fasering.
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• Gelijk oplopend met het geschetste Afsprakenkader Overvecht (spelregelkaart) en de verdere uitwerking 
van het Masterplan is het aan de gemeente Utrecht een vertaling te maken naar een globaal 
bestemmingsplan voor Overvecht om de wijkverbetering ook in publiekrechtelijke kaders vast te leggen. 

• In de spelregelkaart kunnen onder andere afspraken worden gemaakt over de zekerstelling van het 
kostenverhaal. In onze ogen is een exploitatieplan dan niet nodig. 

• Het globale bestemmingsplan ziet toe dat zaken die in de spelregelkaart zijn benoemd en vervolgens in 
het Masterplan zijn uitgewerkt publiekrechtelijk worden verankerd. 

• Ons voorstel is dat alle separate (individuele) ontwikkelingen die op buurt- of gebouwenniveau in 
Overvecht ontstaan, ‘inprikken’ op het globale bestemmingsplan en daarmee uitwerking geven aan de 
hoofdlijn van het toekomstige Masterplan. 

• Voor de huidig lopende periode waarin er nog geen sprake is van een globaal bestemmingsplan, volgen 
individuele initiatieven en ontwikkelingen de originele procedure om op plotniveau een 
omgevingsvergunning te verkrijgen. Echter pleiten wij wel voor een toetsing van deze initiatieven aan de 
kaders van de Kansenkaart. Zo sorteren we voor op ontwikkelingen die bijdragen aan de wijkverbetering 
van Overvecht. 
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• In de periode tot en met december 2019 is het van belang om de volgende stappen te zetten in de 
Ontwikkelstrategie voor Overvecht. Daarbij zijn in ieder geval twee documenten van belang:
• Masterplan;
• Afsprakenkader Overvecht.

• Het proces om te komen tot deze documenten kan efficiënt worden voortgezet in de structuur van:
• Bestuurlijk overleg / regiegroep;
• Werkplaats;
• Kernteam.

• Naar ons idee bestaan de verschillende gremia uit dezelfde partijen en personen, zoals deze nu bemenst 
zijn.

• Nadat de ruimtelijke, programmatische, contractuele en financiële kaders duidelijk zijn, afspraken tussen 
partijen helde zijn én nadat de kaders ook generiek bindend en publiek rechtelijk afdwingbaar zijn voor 
Overvecht, zijn de ambities en kaders voor alle partijen gecreëerd om ‘in kleinere setting’ de 
gebiedsontwikkelingen op te pakken.
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(Deelvraag) Welke samenwerkingsvorm is wenselijk en hoe ziet een gewenste organisatie eruit? 

• Voor Overvecht zijn ‘gebruikers’ in te delen in de groepen ‘Publiek’, ‘Privaat’ en ‘Particulier’ welke op 
verschillende assen met elkaar samenwerking in een participatieve of zakelijke samenwerking. 

• De basis voor een goed werkende samenwerking zijn gelijke waarden. We schetsten de waarden die 
kenmerkend en belangrijk zijn voor de verschillende assen van samenwerking. Generiek uitgangspunt 
voor de samenwerkingen zijn duurzame relaties en waardecreatie voor alle partijen.

• De participatieve samenwerking vindt plaats vanuit de ratio met als belangrijkste fases, verdieping en 
terugkoppeling. De participatie richt zich daarbij op diverse en relevante vertegenwoordigers 
(organisaties en personen) uit de wijk.

• De zakelijke samenwerking is gericht op een Afsprakenkader Overvecht op wijkniveau. Dit kader is 
onlosmakelijk verbonden met het Masterplan Overvecht. Het Afsprakenkader gaat in ieder geval in op: 
ambities en randvoorwaarden voor programma, duurzaamheid, mobiliteit (ook parkeren), grotere 
infrastructurele ingrepen (ook openbare ruimte) én concrete kaders voor dekking van (publieke) 
investeringen via kostenverhaal, te hanteren grondprijzen en meerwaardeafdracht, Fonds Overvecht en 
overige (publieke) middelen.

• De gemeente Utrecht vertaalt het Afsprakenkader Overvecht naar een Spelregelkaart Overvecht, die 
generiek geldend en publiekrechtelijk afdwingbaar is.

• Op basis van de Spelregelkaart sluiten partijen onderling vervolgens Ontwikkelovereenkomsten, waarin 
ze maatwerk afspraken maken over onder andere financiën, specifiek programma en fasering.

• Om te komen tot het Masterplan Overvecht en het Afsprakenkader Overvecht is het van belang dat de 
initiatiefnemers het initiatief voortzetten. De bestaande organisatiestructuur is daarbij een efficiënte 
manier gebleken.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Contact

ROTTERDAM

World Trade Center 
22ste etage
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
T +31 10 300 6000
E info@fakton.com

Postbus 20188
3001 DD Rotterdam

Aeisso Boelman
Fakton Consultancy

Partner

Lizanne Hartog
Fakton Consultancy

Consultant
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