
Persbericht 
 
Rekenkamer Utrecht pleit voor versterken rol gemeenteraad bij 
vernieuwing Stationsgebied 
 
UTRECHT- De Rekenkamer Utrecht deed onderzoek naar het project Stationsgebied van 
de gemeente Utrecht en de rol van de gemeenteraad daarbij. Zij concludeert dat de gemeenteraad  
voldoende informatie krijgt over de planning en financiën van het project Stationsgebied. De 
inhoudelijke informatie over de vernieuwing van het Stationsgebied, "hoe gaat het worden?", 
schiet volgens de Rekenkamer tekort. De raad kan hierdoor op belangrijke momenten 
onvoldoende invloed uitoefenen op het verloop van dit omvangrijke project. Evenmin kan de raad  
goed beoordelen of de uitslag van het referendum onder de Utrechtse burgers uit 2002 wel  
gerespecteerd wordt. 
 
Project Stationsgebied  
In 2002 kozen de inwoners van Utrecht, in een referendum over de herstructurering van het 
Stationsgebied, in meerderheid voor de ontwikkelingsvisie met méér water, groen en ruimte 
(Visie A). In 2004 stelde de gemeenteraad het Masterplan Stationsgebied definitief vast, dat 
was gebaseerd op de referendumuitslag. De gemeente Utrecht werkt nu samen met private 
partners (waaronder Prorail, Cório, NS Poort, Jaarbeurs) aan een grootscheepse vernieuwing 
van het Stationsgebied. De hoofddoelen van het project Stationsgebied zijn: het bevorderen van 
de leefbaarheid en de bereikbaarheid en het beter benutten van het economische potentieel 
van de stad. 
 
Informatievoorziening aan de gemeenteraad 
Na het vaststellen van het Masterplan is het de rol van de gemeenteraad om kaders te stellen 
voor de verdere uitwerking van de deelplannen van het project Stationsgebied en toezicht te 
houden op de uitvoering door het college van B&W. Om die rol te vervullen heeft de raad 
informatie nodig over de inhoud (hoe gaat het worden?), de planning (wanneer komt het er?) 
en de financiën van het project Stationsgebied (wat gaat het kosten?). De Rekenkamer 
constateert dat de raad over voldoende informatie beschikt over de planning en financiën, 
maar onvoldoende over de inhoudelijke ontwikkeling van de deelplannen van het project 
Stationsgebied. Wat tot op heden ontbreekt is een inschatting of de doelen nog worden 
bereikt, sinds er een aantal cruciale aanpassingen op het Masterplan zijn goedgekeurd door 
de raad. De Rekenkamer stelt dat de doelstellingen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid 
mogelijk niet gehaald gaan worden, omdat er méér kantoren en vooralsnog minder woningen 
komen in het Stationsgebied dan oorspronkelijk was voorzien. De Rekenkamer beveelt de 
gemeenteraad aan om het college hier goed naar te laten kijken en hierover verantwoording  
af te laten leggen aan de gemeenteraad. 
De Rekenkamer constateert ook dat de raad steeds pas in een laat stadium de mogelijkheid 
heeft om invloed uit te oefenen op de uitwerking van deelplannen van het project 
Stationsgebied. De Rekenkamer doet in haar rapport voorstellen om de inhoudelijke 
betrokkenheid van de gemeenteraad bij het project Stationsgebied te vergroten.  
 
Op de raadsinformatieavond van donderdag 18 juni 2009 geeft de Rekenkamer een toelichting 
op het rapport Project Stationsgebied. De bespreking in de raadscommissie Stad en Ruimte 
staat gepland voor 30 juni 2009. 
 
Utrecht, 29 mei 2009 
 
Noot voor de redactie:  voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met: Watze de Boer, voorzitter 
Rekenkamer, tel. 06 - 51 31 43 78; Floris Roijackers, ambtelijk secretaris rekenkamer, tel. 030 - 286 1391. Voor meer 
informatie over de Rekenkamer Utrecht: www.rekenkamer.utrecht.nl

 


