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Onderwerp Statenbrief: Jaarverslag OMU 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Bij de oprichting van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is afgesproken dat de Jaarrekening van de 
OMU aan Provinciale Staten zal worden toegestuurd. Bijgevoegd is de Jaarrekening en het bijbehorende 
Managementverslag voor 2015 
 
Voorgeschiedenis 
De OMU is in 2011 opgericht om bedrijven en gemeenten te ondersteunen bij de herontwikkeling van 
bedrijventerreinen. Uit verschillende onderzoeken bleek dat de kwaliteit van de Utrechtse bedrijventerreinen 
redelijk is, maar dat op verschillende terreinen wel “rotte plekken” waren; delen van terreinen of bedrijfsgebouwen 
die sterk verouderd waren en/of langdurig leeg stonden. De OMU is opgericht om deze leegstaande gebouwen 
en kavels aan te pakken. De provincie is voor 100% aandeelhouder van de OMU 
 
Essentie / samenvatting: 
Na een aantal moeizame jaren is de OMU in 2015 op stoom gekomen. Hoewel de omvang van de investeringen 
met twee projecten in 2015 nog beperkt was, zijn wel verschillende projecten op gang gekomen. Dit resulteerde in 
de eerste helft van dit jaar tot een forse groei van het aantal investeringen en het daarbij behorende 
investeringen. Voor de periode 2015-2017 is in de Meerjarenming van de OMU een prognose opgesteld van 22 
ha. bedrijventerrein. Hiervan is in 2015 in totaal 7 ha. gerealiseerd. Daarmee is de OMU op koers met het 
bereiken van de beoogde doelstelling van 50 ha in 2025. 
De OMU heeft zich in 2015 vooral gericht op het verstrekken van kortlopende (max. 3 jaar) hypothecaire 
geldleningen aan marktpartijen voor de herontwikkeling van bedrijfspanden. Belangrijkste reden hiervoor was de 
terughoudendheid van de financiële sector bij het op risico financieren van vastgoedontwikkelingen. Nieuwe 
initiatieven kwamen hierdoor niet van de grond. Via de OMU kan de financiering wel worden geregeld. De rol van 
financier sluit aan op de doelstelling van de OMU en is vastgelegd in de Meerjarenraming 2014-2017 van de 
OMU. Omdat de OMU tarieven hanteert die boven de gangbare marktrente liggen, is het voor de 
eigenaar/ontwikkelaar wel interessant om zo snel mogelijk de OMU-financiering af te lossen. Wordt een project 
verhuurd of verkocht dan zijn de reguliere beleggers en financiers wel bereid om te investeren, omdat het risico 
wordt afgedekt.  



 

  

Naast direct investeringen is de OMU ook betrokken bij verschillende adviesprojecten bij gemeenten en het 
bedrijfsleven. Deze leiden niet altijd tot concrete investeringsprojecten van de OMU zelf, maar wel door de 
gemeenten en bedrijven. 
In financieel opzicht heeft de OMU niet geheel aan de verwachtingen voldaan. Hoewel de kosten in lijn zijn met 
de begroting 2014, zijn de inkomsten uit rente op de verschillende projecten lager dan geraamd. De belangrijkste 
oorzaken hiervoor zijn: 

1. Het verstrekken van hypothecaire leningen aan herontwikkeling van private kavels vergt een langere 
voorbereiding dan oorspronkelijk verwacht. Ook speelt hierbij mee dat de OMU als “nieuwe” partij voor 
de financiering van projecten op de markt zich nog zichtbaar moet maken. 

2. De verstrekte leningen worden sneller dan verwacht afgelost. De financiering door de OMU is vooral 
gericht op kortlopende leningen (max. 3 jaar). Wordt een project gestart  dan blijkt al snel dat het project 
wordt verkocht en/of verhuurd. De financiering van de OMU wordt dan afgelost dan wel overgenomen 
door de reguliere financiers (banken en beleggers). Voor de OMU betekent dit gederfde rente-
inkomsten. Hier staat tegenover dat het gewenste vliegwieleffect bij de aanpak van herstructurering wel 
heeft gewerkt. 

Door de OMU zijn inmiddels wel maatregelen genomen om de inkomstenstroom te vergroten. Allereerst is sinds 
begin dit jaar het aantal projecten in portefeuille toegenomen. Bovendien worden de gemaakte kosten scherper 
ten laste gebracht van de leningnemer. Voor 2016 wordt dan ook een beter resultaat verwacht. Overigens is door 
de provincie bij de oprichting van de OMU in 2011 uitgegaan van een jaarlijks negatief resultaat. Het revolverende 
karakter van de investeringen van de OMU zou geleidelijk afnemen. De OMU heeft zelf de oorspronkelijke 
doelstelling aangescherpt en gesteld dat in 2020 het vermogen nog in stand moet zijn.  
 
In december 2015 is door het bestuur van de OMU en door de provincie besloten dat de OMU zich ook bezig kan 
houden met de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen. Dit besluit is tot stand gekomen in nauw 
overleg met de provincie en in het bijzonder met het Kantorenteam. Voor de OMU betekent dit een verruiming 
van de oorspronkelijke opdracht, omdat ook projecten buiten de formele bedrijventerreinen kunnen worden 
gefinancierd. Door de inbreng van de OMU worden aanvullende financiële middelen en expertise ingebracht bij 
verschillende kantoortransformatieprojecten. De inzet van de OMU vindt plaats in nauwe afstemming met de 
bestaande instrumenten in het kader van de provinciale regelingen voor Binnenstedelijke Ontwikkeling.  
Met deze samenwerking is invulling gegeven aan de afspraak in het Coalitieakkoord om de mogelijke rol van de 
OMU bij de kantorentransformatie te onderzoeken. Inmiddels zijn in 2016 een tweetal projecten met een totaal 
oppervlak van 7000m2 gefinancierd door de OMU. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De herontwikkeling van 50 ha. aan private kavels bedrijventerrein in de periode 2011-2025 en jaarlijks 10.000m2 
kantoortransformatie. 
 
Financiële consequenties 

geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

geen 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


