
Verantwoordingskrant 
Stationsgebied

Hierbij treft u de Verantwoordingskrant Stationsgebied aan. Deze krant maakt onderdeel uit van de verantwoording aan 
de gemeenteraad over het Utrechtse Stationsgebied. De verantwoording bestaat uit een rapportage, een bijlage en deze krant.
De verantwoording geeft een overzicht van de plannen van het Stationsgebied door de jaren heen, inclusief de ontwikkelingen 
die zich hebben voorgedaan en de rol van de gemeenteraad daarbij. Vertrekpunt is de referendumkrant uit april 2002. 
Het eindpunt de bestuursrapportage 2009. 
De raad besloot tot het laten maken hiervan in juli 2009, naar aanleiding van een rapport van de Utrechtse Rekenkamer.
Deze verantwoordingskrant geeft een globaal beeld van de planvorming in 2002 en 2010 en de verschillen daar tussen. 
Voor een meer gedetailleerd beeld verwijzen we naar de rapportage.  In de bijlage bevindt zich onder meer een complete 
besluitenhistorie.

In 2002 ging het nog om een visie voor de grootschalige herontwikkeling van het Stationsgebied. Er is nu een veel duidelijker 
beeld van hoe het gebied er straks uit komt te zien. In deze krant hebben we beide planfases met elkaar vergeleken.

Burgemeester en Wethouders van Utrecht

Stationsgebied
Utrecht is een groeiende (woon)stad en heeft een centrale functie in de regio. Dat is de gedachte achter visie A. Het stadshart 
en de rest van Utrecht zijn meer met elkaar verbonden dan nu het geval is. Het Stationsgebied kent in Visie A twee verbindende 
routes en heeft een gevarieerd karakter. De sfeer is authentiek en ontspannen en doet op sommige plekken denken aan de 
bestaande stad.

De verbindingen tussen het westen en het oosten van de stad lopen via twee nieuwe hoofdroutes. De eerste is de centrumboulevard 
die vanaf het Merwedekanaal, over het Jaarbeursterrein en Jaarbeursplein loopt via het nieuwe station voor alle openbaar vervoer, 
door Hoog Catharijne naar plein Vredenburg. Langs deze route ziet u zowel winkels en kantoren, als horeca en entertainment.
De tweede route loopt langs de Graadt van Roggenweg en Leidse Weg via het Westplein en het Smakkelaarsveld naar plein 
Vredenburg. Hierlangs vindt u bijvoorbeeld een moskee, een markt en het Muziekcentrum. De westelijke wijken sluiten zo beter 
aan op de oude binnenstad dan voorheen. Het stadshart oogt ruim en heeft minder hoogbouw dan in Visie 1. 
Water (singel met groene oevers) verbindt delen van het gebied. In Visie A zijn functies meer over het gebied verspreid. 
(citaat uit de referendumkrant april 2002).
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Programma vastgoed 2002

Openbare ruimte nu

Woningen: 1.700 (aantal)

Kantoren: 190.000 m2

Retail:  35.000 m2

Cultuur: 40.000 m2

Leisure: 34.900 m2
+ hotel
+ horeca 

Stationsgebied 2002

In bovenstaande taartdiagrammen ziet u de verdeling van de verschillende m² vastgoed in procenten uitgedrukt t.o.v. het totale programma. Let op dat 
het programma vastgoed in 2010 omvangrijker is dan het programma in 2002. Hierdoor kan het zijn dat het aantal woningen in getal toeneemt, maar in 
procenten t.o.v. het totaal afneemt.

Wat ziet u hier? In bovenstaande taartdiagram ziet u de hui-
dige invulling van de openbare ruimte in het Stationsgebied. 
Opvallend is de dominante aanwezigheid van asfalt; dit komt 
met name door de 11 rijstroken van de Catharijnebaan en 
het Westplein.

Wat ziet u hier? 
Bovenstaande plattegrond is een schematische voorstelling op hoofdlijnen van het 
toekomstige gebied zoals in de visie in 2002 is vastgelegd. Aan de hand van deze 
visie is er aan de slag gegaan met het daadwerkelijk invullen van het gebied. 
De onderhandelingen met de partners in het gebied moesten toen nog beginnen. 
De zeven hoofdkenmerken van deze visie staan hieronder.

De 7 kenmerken
2002

1) Twee hoofdroutes
Twee hoofdroutes van oost naar west: 
de centrumboulevard en een tweede 
hoofdroute.

2) Muziekcentrum verbouwd
Muziekcentrum Vredenburg wordt op 
de huidige locatie grondig verbouwd.

3) Westplein ondertunneld
Het doorgaand autoverkeer op het 
Westplein gaat ondergronds. Boven-
gronds komt ruimte vrij voor doorgaan-
de routes voor fietsers en voetgangers 
en bebouwing.

4) Accent op woningen
Groter accent op woningen. Er komen 
minimaal 1.700 woningen bij. 

5) Catharijnesingel rustig
De singel krijgt een rustige sfeer, met 
groene oevers.

6) Bouw 15-20 jaar
Uitvoering van ‘Stadshart Verruimd’ 
loopt over de komende 15 tot 20 jaar.

7) €91 mio bijdrage
De investering van de gemeente be-
draagt €91 mio.

2010

Geen verandering.

Geen verandering.

Geen verandering.

Er komen minimaal 2.229 woningen bij.

- van 11 rijbanen terug naar 2 lokale wegen.
- groene singelstructuur aan de westzijde. 
aanpassing:
- Catharijneknoop
- voetgangerskade oostzijde met bomen

Geen verandering. Start van de bouw is wel 
opgeschoven.

Bijdrage gesplitst in €70 mio Stationsgebied 
en €20 mio bereikbaarheid.
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Programma vastgoed 2010

Openbare ruimte straks

Woningen: 2.229 (aantal)

Kantoren: 251.714 m2

Retail:  46.000 m2

Cultuur: 37.500 m2

Leisure: 70.000 m2

Hotel:  21.627 m2

Horeca: 11.515 m2

Stationsgebied 2010

In bovenstaande taartdiagrammen ziet u de verdeling van de verschillende m² vastgoed in procenten uitgedrukt t.o.v. het totale programma. Let op dat 
het programma vastgoed in 2010 omvangrijker is dan het programma in 2002. Hierdoor kan het zijn dat het aantal woningen in getal toeneemt, maar in 
procenten t.o.v. het totaal afneemt.

Wat ziet u hier? In bovenstaande taartdiagram ziet u de 
invulling van de openbare ruimte in de toekomst. Met duide-
lijk veel minder asfalt en meer water. De groene taartpunt is 
exclusief de groene daken en gevels die we in de toekomst 
willen realiseren.

Programmavergelijking
Woningen: het gaat hier om het totaal aantal woningen in fase 1 en 2. 
Het aantal woningen is toegenomen o.a. als gevolg van diverse raads-
moties. Er komen nu ook bijvoorbeeld woningen op het Vredenburg, 
het Smakkelaarsveld (boven de nieuwe bibliotheek) en op de kop van 
het Jaarbeursterrein. Hierdoor neemt het aantal woningen toe, en wordt 
het wonen meer gespreid.

Kantoren: de toename van m² kantoren komt grotendeels door de 
toevoeging van de Knoopkazerne (+50.000m²) (raadsbesluit januari 2008).
Door deze herontwikkeling komt er openbaar vervoer gerelateerde 
kantoorruimte bij. Bovendien worden afgesloten terreinen straks voor 
iedereen toegankelijk openbaar gebied.

Retail: de toename van m² retail (winkels) komt door de toevoeging van 
retail in de OV-terminal en op de Stationspleinen (bestuursrapportage 2005). 
Hiernaast komen er ook functies, zoals uitzendbureau’s, op de begane grond 
van Hoog Catharijne.

Leisure: de verdubbeling van het aantal m² leisure is het gevolg van afspraken 
in contracten tussen de gemeente en Jaarbeurs en Corio (raadsbesluit 
december 2005/ maart 2006). Naast een nieuw casino en een megabioscoop 
op de kop van het Jaarbeursterrein, komt er ook leisure in Hoog Catharijne.

Cultuur: het gaat hier om het Muziekpaleis en de nieuwe Bibliotheek.

Hotel/Horeca: in 2002 is een verzamelpost “nader te bepalen vastgoed” 
opgenomen. Vanaf het masterplan (2003) is deze post gesplitst in hotel 
en horeca. 

Wat ziet u hier? 
Bovenstaande plattegrond geeft de huidige plannen weer. Deze plankaart is de 
uitwerking van de visie en om die reden concreter. Bij de uitwerking in de 
afgelopen acht jaar zijn de hoofdlijnen, zoals de twee hoofdroutes en een 
ondertunneld Westplein, vastgehouden. De meest opvallende verschillen zijn: 
- grotere spreiding van woningen in het gebied; waren ze in de visie 
  geconcentreerd rondom het Jaarbeursplein, in de huidige plannen vindt u ze    
  terug door het hele gebied, onder meer op het Vredenburg.
- de Bibliotheek verplaatst van het Westplein naar het Smakkelaarsveld
- een bredere passage van Hoog Catharijne over de Catharijnesingel, i.p.v. een  
  gebouw vóór Hoog Catharijne
- een brug voor langzaamverkeer over het spoor
- casino en bioscoop verplaatst naar kop Jaarbeursterrein
- de markt blijft op het Vredenburg.
- Knoopkazerne wordt Rijksverzamelkantoor



Aantallen amendementen en moties 2002-2009
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Met de rapportage, de bijlage en deze krant zijn de ontwikkelingen die zich sinds 2002 tot 2010 hebben voorgedaan,
in beeld gebracht. Alle besluiten zijn op een rijtje gezet.
Wij concluderen dat het project – ondanks belangrijke ontwikkelingen die zich sinds de opstelling van de plannen 
hebben voorgedaan – op koers ligt. Vier kenmerken uit 2002 zijn gehandhaafd. De overige drie kenmerken zijn 
aangepast nadat zij aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Het gaat hierbij om: 
1) meer woningen in het Stationsgebied, van 1.700 naar ruim 2.200 woningen;
2) ‘rustige Catharijnesingel’, is waargemaakt voor wat betreft het omzetten van 11 naar 2 rijbanen en de groene 
     singelstructuur aan de westzijde. Het kenmerk is aangepast voor wat betreft de Catharijneknoop en de aanpassing 
     aan de oostzijde tot kade voor voetgangers, met bomen;
3) de bijdrage van €91 mio van de gemeente aan het Stationsgebied, is gesplitst in €70 mio voor het Stationsgebied 
     en €20 mio voor bereikbaarheid in en om het Stationsgebied.

Ook de meeste elementen van de stedenbouwkundige uitwerkingen uit 2002 zijn in tact gebleven.

De drie doelstellingen (economisch optimaal benut, verbeteren van de (openbaar vervoer) bereikbaarheid, verbetering 
leefbaarheid, waaronder wonen) worden uitgevoerd. De in 2009 toegevoegde doelstelling “duurzaamheid” wordt 
inmiddels in maatregelen voorbereid.
 
De raad heeft gelet op het aantal amendementen (19) en moties (61) invloed uitgeoefend.

• Amendementen en moties gemeenteraad
• Introductie OV-chipkaart / tolpoortjes 
• Omklappen Jaarbeursterrein
• Europese regelgeving over luchtkwaliteit 
• Jurisprudentie over luchtkwaliteit en globale bestemmingsplannen
• Actieplan luchtkwaliteit
• Externe veiligheid
• Collegeprogramma “Utrecht voor elkaar”met:
 - nieuwe visie op mobiliteit en bereikbaarheid (vertramming)
 - duurzaamheid
• Verdrag van Malta met wijzigingen voor de Monumentenwet
• Toename fietsparkeren
• Toevoeging nieuwe planonderdelen (‘Rabobrug’, Knoopkazerne)
• Kredietcrisis

Belangrijkste ontwikkelingen sinds 2002

Sinds het referendum in 2002 zijn er grote en vele kleine stappen gezet. De grote stappen (beleidsbeslissingen) 
zijn allen ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De kleine stappen zijn ofwel ter besluitvorming 
ofwel ter informatie aan de gemeenteraad of de raadscommissie voorgelegd.


