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Programma
12:30

Ontvangst met netwerklunch

13:30

Welkom en inleiding
Uw dagvoorzitter Paul Trip, algemeen directeur MRP, heet u welkom en neemt u mee in de ontwikkelingen in
de Utrechtse regio.

Provincie Utrecht over toekomstige fysieke leefomgeving
De Provincie Utrecht hecht waarde aan een veerkrachtige en gezonde fysieke leefomgeving en wil de gezondste
regio van Europa worden. Dat is interessant voor de concurrentiepositie in het aantrekken en behouden van
inwoners en bedrijven. Tegelijkertijd staat de fysieke leefomgeving in de provincie onder druk door de stijgende
welvaart en toenemende economie, infrastructuur, bevolkingsgroei en klimaatverandering. Gedeputeerde Rob
van Muilekom van Provincie Utrecht geeft u een actueel overzicht van de uitdagingen, oplossingen en kansen
voor de Utrechtse fysieke leefomgeving.
Actueel marktoverview Regio Utrecht
Wat zijn de actuele ontwikkelen rondom wonen, werken en winkelen in de regio Utrecht? U krijgt een actueel
marktoverview van Sven Bertens, head of research & strategy JJL Netherlands. Wat zijn de verwachtingen?
Wat kan de vastgoedmarkt de provincie en Utrechtse gemeenten bieden? En hoe kunnen marktpartijen slim
inspelen op de veranderingen in deze vastgoedmarkt?
15:00

Break
Wonen in en met natuur: woonwijk Vliegbasis Soesterberg
Aan de zuidkant van de voormalige vliegbasis Soesterberg en grenzend aan Soesterberg-Noord komt een nieuwe
woonwijk te liggen van circa 20 hectare. Het uitgangspunt van deze nieuwe woonwijk is ‘wonen in en met de
natuur’. De woonwijk Vliegbasis Soesterberg wordt een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk, die
past in de bijzondere omgeving van de voormalige vliegbasis: het landschap, de natuur en de culturele
geschiedenis van het gebied. Hoe komen de woningbouw en natuurontwikkelingen hier samen? Dat hoort u van
wethouder Osman Suna, volkshuisvesting en wonen Gemeente Soest.
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Plannen Utrecht Science Park
De Universiteit Utrecht heeft ambitieuze plannen op Utrecht Science Park (USP), zoals Deelgebied Oost waarvoor
dit jaar een gebiedsplan wordt gemaakt voor een nieuwe faculteit, studentenwoningen en werklocaties. Deze
vastgoedambities passen in de nieuwe Omgevingsvisie USP 2040 en zijn nauw verweven met de
duurzaamheidsambities van de universiteit, onderverdeeld in drie categorieën: toekomstbestendige gebouwen,
gebied en energie. Jeroen Hutten, portefeuillemanager gebied Universiteit Utrecht, geeft u een actueel
overzicht van alle plannen. Daarbij gaat hij ook in op het innovatieve project Smart Buildings, gericht op het
verbeteren van gebouwprestaties in termen van energieverbruik, ruimtegebruik, onderhoud en een gezond
binnenklimaat.
Topgesprek: aanpak woningbouwopgave, duurzaamheid & leefomgeving
De provincie Utrecht wil de gezondste regio van Europa worden. Dit geeft een hoop uitdagingen op het gebied
van de woningbouwopgave, duurzaamheid, mobiliteit en een goede fysieke leefomgeving. Hoe passen deze
componenten in de regio en hoe gaan de stakeholders hiermee om? Uw dagvoorzitter Paul Trip gaat hierover in
gesprek met:
Wethouder Angèle Welting, ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Zeist
Wethouder Osman Suna, volkshuisvesting en wonen Gemeente Soest
Eltjo Bouwman, directeur wonen Blauwhoed
Erwin Wessels, chief investment officer Altera Vastgoed
Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development
Marije Eleveld, voorzitter Stichting Utrecht Woningcorporaties (STUW)

17:15

Wrap up & netwerkborrel
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Regio Utrecht: Volop Vastgoedplannen & Ambities
Kom ook naar deze 18e editie van ons jaarlijks drukbezochte netwerkevent Provincie Utrecht Vastgoed!
Ontdek uw vastgoedkansen en uitdagingen in deze ambitieuze Utrechtse groeiregio. Hoe wil Utrecht de
gezondste regio van Europa worden? Hoe gaan we slim investeren in een fijne leefomgeving,
duurzaamheid, goede mobiliteit en voldoende woningen? Dat hoort u in 1 middag van alle bestuurders,
corporaties en vooraanstaande ontwikkelaars en investeerders. Zij geven u een actueel overzicht van alle
trends en ontwikkelingen in de provincie Utrecht. U bent verzekerd van een middag vol interessante topics
en netwerkmomenten. Graag tot ziens op 13 oktober!

Datum en Locatie

In 1 middag

Donderdag 13 oktober 2022
Van der Valk Hotel

Actueel marktoverzicht: visies, plannen en projecten

Winthontlaan 4

Opening door Gedeputeerde Rob van Muilekom

3526 KV Utrecht

Wethouders over vastgoedkansen & uitdagingen

Nederland

Topgesprek: aanpak woningbouwopgave,

Route met de auto , met openbaar vervoer

duurzaamheid & leefomgeving
Volop netwerkmomenten

Met wie kunt u netwerken?
Tijdens dit event kunt u netwerken met ruim 80 vastgoedbeslissers, zoals gemeentelijke beleidsmakers en
projectmanagers, rijksdiensten, investeerders, ontwikkelaars, financiers, beheerders, aannemers, makelaars
en adviseurs.
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