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Onderwerp Statenbrief: Erfpachtovereenkomst Poortwoningen bij Paushuize 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Een herbestemming van de Poortwoningen bij Paushuize, die eigendom zijn van provincie Utrecht, is nodig om 
de huidige leegstand op te heffen. Daarnaast hebben wij tot doel de beheer- en exploitatielast van de panden, en 
daarmee de financiële risico’s, voor langere tijd tot een minimum te beperken.   
 
Voorgeschiedenis 
Paushuize is in 2010 en 2011 ingrijpend gerestaureerd. De Poortwoningen zijn destijds, vanwege bewoning, niet 
meegenomen in de renovatie. In 2013 is overwogen de woningen te renoveren en ter beschikking te stellen voor 
verhuur. Deze optie bleek echter te duur te zijn. Verdere verkenningen hebben geleid tot benadering van 
potentiële, externe partijen die de ontwikkeling, herbestemming, exploitatie en het beheer van de Poortwoningen 
voor rekening nemen.  
 
Essentie / samenvatting 
Bij Paushuize aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht bevinden zich twee, boven elkaar gelegen panden die in 
eigendom zijn van provincie Utrecht. Deze zogenaamde Poortwoningen zijn gesitueerd aan de rechterzijde van 
de hoofdtoegangspoort en zijn verbonden met Paushuize. Omdat ze leeg staan, wordt gezocht naar een 
passende bestemming.  
Met uitgifte in erfpacht van de Poortwoningen aan de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. (UMS) heft de 
provincie de leegstand op en zorgt ze tot en met 31 december 2046 voor een minimale beheers- en exploitatielast 
met beperkte risico’s. In de Poortwoningen zullen twee, van elkaar gescheiden woningen worden gerealiseerd die 
UMS zal gaan verhuren. 
UMS is in 1985 opgericht en heeft tot doel monumenten in de stad en provincie Utrecht te restaureren en te 
behouden. Eventuele winst wordt, conform de vennootschapsstatuten, in nieuwe restauraties geïnvesteerd. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Vanaf 2011 zijn een aantal scenario’s en business cases uitgewerkt om de Poortwoningen een nieuwe 
bestemming te geven. Verkoop van de panden of verhuur met een woon- en/of kantoorbestemming zijn als meest 
voor de hand liggende scenario’s als eerste verkend, maar kenden uiteindelijk nadelen of niet wenselijke 
onzekerheden: 
 



 

  

 

Verkoop 
Voor verkoop van de Poortwoningen is niet gekozen, omdat de woningen integraal onderdeel uitmaken van 
(het aangezicht van) het monumentale pand Paushuize. Bovendien wordt de hoofdtoegang gedeeld met 
Paushuize. De provincie zou met de verkoop haar zeggenschap over het gebruik en uiterlijk van het complex 
(deels) moeten opgeven.  
 
Verhuur 
Voor verhuur is niet gekozen, omdat met het verhuurgereed maken van de Poortwoningen een investering 
van minimaal € 600.000,- noodzakelijk zou zijn geweest. Dit heeft geleid tot verkenning van mogelijkheden tot 
lastgeving of uitgifte in erfpacht.  
 
Lastgeving 
In een lastgevingsconstructie treedt een andere partij namens de provincie op als exploitant of verhuurder. De 
afwegingen zijn dezelfde als hiervoor onder Verhuur genoemd. De provincie zou zich gesteld zien voor grote 
beheers- en exploitatielasten omdat bij lastgeving een (juridische) afhankelijkheidsrelatie met de lastnemer 
ontstaat.   
 
Erfpacht 
Deze verkenning heeft geleid tot benadering van potentiële partijen die de ontwikkeling, herbestemming, 
exploitatie en het beheer van de Poortwoningen voor rekening zouden willen nemen. De woningen worden, 
zonder voorafgaande renovatie, voor een periode van minimaal 30 jaar in erfpacht uitgegeven aan UMS. Bij 
deze oplossingsrichting draagt de erfpachter het risico voor de exploitatie en krijgt zij de zeggenschap over 
het gebruik van de Poortwoningen. De voorwaarden hiervoor worden opgenomen in de 
erfpachtovereenkomst. 
 
UMS zal de Poortwoningen verbouwen tot twee, van elkaar gescheiden woningen die vervolgens door deze 
partij zullen worden verhuurd op de woningmarkt. De kosten voor deze verbouwing en de exploitatie zijn 
volledig voor rekening van UMS die de verbouwingskosten raamt op minimaal € 600.000,-.  
Vanwege de hoogte van de investeringen en de lange terugverdientijd door UMS, komt de taxatie op ‘nihil’ uit. 
Met een symbolische erfpachtcanon van € 1,- hanteert de provincie een getoetste, marktconforme 
vergoeding. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een voor de provincie lagere beheers- en exploitatielast, met beperking van de risico’s bij de ontwikkeling, 
herbestemming, exploitatie en het beheer van de Poortwoningen. 
 
Financiële consequenties 

De beschouwingstermijn voor de uitgifte in erfpacht bedraagt (minimaal) 30 jaar. De buitenzijde van de 
Poortwoningen wordt door UMS onderhouden gedurende de gehele beheer- en exploitatieperiode. Het 
planmatige en correctieve onderhoud, alsmede de vervangingsinvesteringen, komen voor rekening van UMS.  
 
De investering in het casco betreft het achterstallige onderhoud aan de gevel en de dakconstructie en in de 
voorzieningen die de erfpachtperiode zullen overstijgen, zoals het aanbrengen van een fysieke scheiding tussen 
Paushuize en de Poortwoningen. Deze eenmalige kosten worden geraamd op € 150.000,- en worden gedekt uit 
de positieve resultaten van de balansafwikkeling 2014, zoals eerder aan u gerapporteerd in de Najaarsrapportage 
2015. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na het opmaken van de erfpachtakte door notaris Holtman in Utrecht, zullen de Poortwoningen op 1 maart 2016 

worden uitgegeven in erfpacht aan UMS. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
 

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris, 


