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1 Inleiding 

Op 23 juni 2016 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV 

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) plaats.                                                                                       

Het doel van deze rapportage is om ten behoeve van deze vergadering inzicht te verschaffen in de 

activiteiten en (financiële) resultaten van OMU in het jaar 2015.                                                              

Aan de orde komt de vaststelling van de Jaarrekening 2015. Daarnaast wordt ingegaan op relevante 

ontwikkelingen inzake Organisatie/Personeel, Projecten en overige activiteiten. Tot slot wordt een 

analyse gegeven van de situatie in de voor OMU van belang zijnde markt segmenten, te weten de 

bedrijventerreinen en transformatie van (leegstaande) kantoren. 

2 Algemeen 

In 2015 hebben de activiteiten van OMU zich, vanuit de primaire doelstelling “herstructurering van 

bedrijventerreinen”, met name gericht op het kavelgewijs ontwikkelen van concrete locaties. Daarbij 

is de focus vooral gericht op het kortstondig financieren van marktpartijen.                                                                                                               

Wat betreft de toekomstige activiteiten en doelstellingen van OMU is van groot belang dat 

Gedeputeerde Staten in december 2015 hebben ingestemd met de uitbreiding van de activiteiten 

van OMU op het gebied van (financiering) van Kantoor Transformaties, dit in het kader van de 

uitvoering van het provinciaal programma “Aanpak Kantoren Transformatie (AKT) Provincie Utrecht”. 

In verband hiermee zijn met instemming van de Aandeelhouder de  “Participatiecriteria” van OMU 

gewijzigd en is het “Meerjarenplan 2014 -2017” van OMU geactualiseerd. De ruimtelijke 

doelstellingen voor herstructurering van bedrijventerreinen blijven onverkort gehandhaafd.            

Voor de transformatie van (leegstaande) kantoren is het streven naar een jaarlijkse aanpak van ca. 

10.000m2 BVO. 

3 Terugblik 2015 

Projecten Financiering 

Over het jaar 2015 kan opgemerkt worden dat de eerder geconstateerde terughoudendheid van de 

bancaire sector voor het verstrekken van financieringen, ondanks de gunstige ontwikkeling van het 

economisch klimaat, nog steeds aanwezig is. OMU is met haar financieringsproduct in staat om in 

deze leemte te voorzien en heeft in 2015 een tweetal financieringen succesvol tot stand gebracht:         

- voor een locatie aan de Hyperonenweg in Utrecht (Bedrijventerrein Lage Weide) werd 

een financiering verstrekt ter grootte van euro 2.0 mln; 

- voor de Vitenslocatie te Utrecht (Bedrijventerrein Lage Weide) is eveneens euro 2.0 mln  

financiering verstrekt. 

De financiering voor de locatie  Hyperonenweg is kortstondig geweest en in 2015 al weer afgelost. De 

“vliegwielfunctie” van OMU (sloop van een gedateerd leegstaand gebouw van ca 10.000m2 en de 

start van de herontwikkeling van de locatie) heeft in dit project gefunctioneerd. Het maatschappelijk 

rendement is behaald. Het financieel rendement is vanwege de korte looptijd beperkt. 



Vermeldenswaard is dat op de locatie Kobaltweg Utrecht, waarvoor in 2014 door OMU een 

financiering is verstrekt, medio 2015 een nieuw distributiecentrum voor het bedrijf New Wave is 

gerealiseerd. Dit betekent dat 10.000m2 langdurig leegstaande kantoorruimte is gesloopt en  

vervangen door nieuwe bedrijfsbebouwing.                                                                                                                                                 

In 2015 gestarte besprekingen met een drietal partijen hebben in het eerste kwartaal van 2016 

geleid tot transacties:                                                                                                             

- in Amersfoort is in het kader van de voorgenomen campusontwikkeling van SOMT op het 

bedrijventerrein De Hoef, een object vanwege de strategische ligging op voorhand door 

OMU verworven (investering 0.4 mln euro); 

- aan de Atoomclub Amersfoort is een financiering verstrekt van 1.0  mln euro ten 

behoeve van de herstructurering van een gebouw op bedrijventerrein Calveen in 

Amersfoort; 

- er werd een krediet verstrekt van 1.650 mln euro ten behoeve van de herstructurering 

van een bedrijfslocatie van ca 1 ha in Utrecht (Merwedezone). 

In het laatste kwartaal van 2015 werden vanuit de markt tevens financieringsaanvragen ontvangen 

voor de financiering van transformaties van kantoor in woningen. Deze verzoeken moesten 

vooralsnog worden aangehouden in afwachting van besluitvorming door Gedeputeerde Staten 

omtrent de rol van OMU bij deze transformaties. Deze besluitvorming heeft eind 2015 

plaatsgevonden. Inmiddels is in het eerste kwartaal van 2016 een eerste financiering verstrekt. Het 

betreft de transformatie van twee kantoorobjecten (elk ca 2.000m2 BVO) aan de Planetenbaan in 

Maarssen waarvoor OMU 2 mln. euro heeft gefinancierd. De gesprekken over de financiering van 

transformatie objecten in Nieuwegein (5.000m2 BVO), Leusden (1.200m2 BVO) en Maarssen 

(4.000m2 BVO) zijn in een vergevorderd stadium.   

       Projecten overig 

Naast de rol van financier werd  ook in 2015  door marktpartijen een beroep op OMU gedaan om te 

bemiddelen c.q. ondersteuning te verlenen bij zoekopdrachten naar geschikte locaties en/of het 

verschaffen van projectmanagementcapaciteit:                                                                                                                             

- ten behoeve van een grote online verkooporganisatie van witgoed, heeft OMU  

bemiddeld bij het vinden van een geschikte locatie. Het bedrijf heeft zich inmiddels 

gevestigd in het Cartesiuskwartier in Utrecht; 

- OMU heeft voor een bedrijfsterrein in het Cartesiuskwartier in Utrecht (ca 3 ha.) met 

(markt)deskundigen een ontwikkelingsvisie tot stand gebracht waarmee door het college 

van B&W van Utrecht is ingestemd. Dit betekent dat de huidige gebruiker wellicht met 

OMU op zoek gaat naar een nieuwe locatie en de bestaande locatie beschikbaar kan 

komen voor herontwikkeling (o.a. woningbouw); 

- OMU is in 2015 in De Ronde Venen (Mijdrecht) in samenwerking met de gemeente, de 

ondernemersvereniging en Buck Consultants, gestart met een onderzoek naar de 

mogelijkheden van een nieuw bedrijventerrein (20 ha.) en de invulling/herstructurering 

van het bestaande bedrijventerrein; 

- op het bedrijventerrein Lage Weide werkt OMU met gemeente Utrecht, Transport en 

Logistiek Nederland en de Bedrijvenvereniging aan de ontwikkeling van een LOP 

(Logistiek Ontkoppel Punt); 

- voor een kantoorobject aan de Celsiusbaan in Nieuwegein heeft OMU een 

kooptransactie geïnitieerd. Koper zal dit leegstaande kantoorgebouw slopen en de 

locatie herontwikkelen tot bedrijfskavels; 



- in het kader van de Circulaire Economie/Stad heeft OMU in samenwerking met USI 

(Utrecht Sustainability Institute) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht een case 

uitgewerkt en uitgevoerd waarbij het sloopmateriaal van een gebouw  op het 

Bedrijventerrein Lage Weide is hergebruikt als bouwmateriaal voor de op dezelfde 

locatie te realiseren nieuwbouw voor het bedrijf New Wave.                                                             

    

Belangrijk is de constatering dat OMU de ruimtelijke doelstellingen (aantal te herstructureren 

hectares als vermeld in het Meerjarenplan 2014-2017) voor de periode tot en met 2014 (prognose 

circa 8 ha., gerealiseerd circa 10 ha.) heeft gehaald. Met de resultaten in 2015 is een belangrijke 

aanzet gedaan voor het bereiken van de ruimtelijk doelstellingen voor de periode 2015-2017 

(prognose circa 22 ha. waarvan gerealiseerd in 2015 circa 7 ha. en in 2016 inmiddels circa 6 ha.) 

                                                                                                                                                                                                                                    

     Organisatie en Personeel 

In personele zin vonden er in 2015 mutaties plaats. John Westerbeek  (0.8 fte) heeft de organisatie 

per 01/07/2015 verlaten. In afwachting van de besluitvorming omtrent het provinciaal programma 

Aanpak Kantoren Transformatie (AKT) is de vacature aangehouden en is John Westerbeek op part 

time basis (0.4 fte) ingehuurd. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden en zijn een tweetal 

Investment Managers (1 fte resp. 0.9 fte) aangetrokken voor de invulling van de bestaande vacature 

en de nieuwe vacature voor de uitvoering van AKT.                                                                                                                     

De heer Rudy Stroink is in 2015 teruggetreden als commissaris en vanaf 1 juli 2015 verbonden als 

adviseur aan OMU. In de vacature van de heer Stroink wordt voorzien met de voorgenomen 

benoeming van de heer Drs.Ruud Bergh.  

In het kader van het verbeteren van de effectiviteit van de organisatie is het programma YOU SHARE 

geïntroduceerd. Het doel is o.a. het stroomlijnen en digitaliseren van de werkprocessen, met name 

ook op het gebied van project- en managementinformatie en interactie met de “buitenwereld” 

(projectdocumentatie, relatiemanagement, communicatie, projectvoortgang). 

Tot slot is een aanvang gemaakt met de actualisering en restyling van de website, dit o.a. in verband 

met de uitbreiding van het takenpakket van OMU op het gebied van de transformatie van kantoren. 

De nieuwe website is in mei 2016 operationeel. 

    Overige activiteiten 

Ook in 2015 is aandacht besteed aan het meer zichtbaar maken van OMU in de markt en het 

vergroten van de naamsbekendheid en het netwerk van OMU. Er zijn presentaties en publicaties 

geweest, netwerkbijeenkomsten bezocht, gesprekken gearrangeerd met marktpartijen en  

ambtenaren en bestuurders van diverse gemeenten. Voorts zijn contacten onderhouden met 

instanties als EBU, USI (Utrecht Sustainability Institute), Utrecht Invest en de Natuur en 

Milieufederatie Utrecht. O.a. op de Provada 2015 heeft OMU een goed bezochte presentatie 

gehouden. Naar aanleiding van de activiteiten van OMU op het Bedrijventerrein Lage Weide in 

Utrecht is een  bijeenkomst georganiseerd voor betrokken partijen en de pers.                                                                                                  

OMU is actief in het bestuur van de SKBN (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland) en 

is in 2015  toegetreden als lid van de NEPROM. 

 



4 Jaarverslaglegging 2015  

Het overzicht van de financiële resultaten in 2015 is vastgelegd in de Jaarrekening 2015. Bijgevoegd is 
de door E&Y, de accountant van de vennootschap, goedgekeurde Jaarrekening 2015.                               
In aanvulling op het rapport wordt het volgende opgemerkt. 
Het eindresultaat 2015 ter grootte van euro 463.809,- negatief is sterk achtergebleven bij het 
begrote resultaat ter grootte van euro 33.550,- negatief. 
De projectkosten zijn nagenoeg  op het begrote bedrag uitgekomen en ook in de overige (algemene) 
kosten doen zich geen bijzondere afwijkingen voor.  
Het grote verschil wordt veroorzaakt door het sterk achterblijven van de projectopbrengsten. Het 
achterblijven van de opbrengsten heeft een aantal oorzaken: 

- nog onvoldoende aanwas van nieuwe financieringen. In de periode 2013/2015 heeft 

OMU in totaal euro 6.8 mln euro uitgezet in een viertal projecten (Prodentlocatie  

Amersfoort en een drietal locaties in Utrecht op Bedrijventerrein Lage Weide). In 2016 is 

inmiddels ca. euro 3.5 mln  uitgezet in een viertal projecten (Merwedezone) Utrecht, 

Atoomclub Amersfoort, SOMT Amersfoort en Planetenbaan Maarssen). Besprekingen 

over nieuwe financieringen zijn gaande. 

- Geconstateerd kan worden dat financieringen weliswaar kunnen worden verstrekt onder 

de door OMU gewenste (rente)voorwaarden, doch zo kort na de crisisjaren zijn partijen 

nog voorzichtig met het daadwerkelijk aangaan van financieringsverplichtingen (soms 

onder druk van de huisbankier); 

- partijen die door OMU worden gefinancierd lossen onverwacht snel de lening af. Het 

financieel rendement blijft dan achter, doch de “vliegwielfunctie” van de financiering 

heeft dan wel gefunctioneerd en het maatschappelijk rendement is behaald; 

- OMU tracht omwille van risicobeheersing toegezegde financieringen zo veel mogelijk 

gefaseerd ter beschikking te stellen;  

- mede door de verbetering van het economisch klimaat gaan zich ook andere financiers 

op de markt manifesteren en daarmee neemt het “falen van de markt” af.                                   

De inspanningen van de organisatie zullen zich vooral richten op de aanwas van de portefeuille. 

Hierbij worden vooralsnog geen concessies gedaan aan de kredietvoorwaarden; er dient een 

gezonde balans te zijn tussen de voorwaarden enerzijds en het risicoprofiel van de financiering en de 

gestelde zekerheden.                                                                                                                                        

Gelet op de uit 2015 doorlopende financieringen en de nieuw verstrekte financieringen in 2016 

wordt in 2016 een aanmerkelijk hogere projectopbrengst verwacht dan in 2015.                                                                                                                                                        

Tot slot wordt opgemerkt dat, zoals reeds in de AVA van 17 december 2015 besproken, de 

doelstelling van OMU om te streven naar volledige revolverendheid onder druk staat. De eis van een 

zekere mate van revolverendheid is gerechtvaardigd, doch de mate waarin zal in 2016, alsdan ook 

met de ervaringen op het gebied van Kantoor Transformaties, nader worden bezien en eventueel 

bijgesteld. 

 

 

 

                                 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

  

 

 




