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Onderwerp: ondertekening van de convenanten ‘Het Utrechtse Stationsgebied geeft duurzame
energie’ en ‘Gebiedsgerichte bodemstrategie stationsgebied Utrecht’.
Voorgestelde behandeling: ter kennisneming.
Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Wij informeren u hierbij over de ondertekening van de convenanten ‘Het Utrechtse Stationsgebied
geeft duurzame energie’ en ‘Gebiedsgerichte bodemstrategie stationsgebied Utrecht’.
Aanleiding
Het verzoek van de gemeente Utrecht om de genoemde convenanten mede te ondertekenen op 13 mei
a.s.
Voorgeschiedenins
Wij hebben met het college van de gemeente Utrecht afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het
stationsgebied Utrecht. Deze afspraken zijn opgenomen in de samenwerkingsagenda. Samen met de
betrokken private partijen werken gemeente en provincie aan een optimale invulling van deze
herstructureringsopgave.
Essentie
Op 13 mei organiseert de gemeente Utrecht een bijeenkomst over de ontwikkeling van het
stationsgebied. In aanwezigheid van minister Cramer en wethouder Janssen, zullen tijdens de
bijeenkomst drie convenanten worden ondertekend. Deze gaan over de volgende onderwerpen:
inbreng duurzaamheid, de biowasmachine en de ontwikkeling van de Knoopkazerne. Namens ons
college zal de portefeuillehouder Milieu de twee eerstgenoemde convenanten mede ondertekenen.
Samenvatting
Met de ontwikkeling van het stationsgebied wordt de komende jaren het gebied rond het Centraal
Station Utrecht ingrijpend geherstructureerd. De samenwerking hierbij van gemeente en provincie is
opgenomen als onderdeel van de samenwerkingsagenda. Door de grootschalige herstructurering van
het Stationsgebied ontstaan er goede kansen voor toepassingen op het terrein van duurzaamheid,
gezondheid, leefbaarheid en energie. Gemeente en provincie hebben samen met een aantal betrokken
private partijen deze kansen verkend. Het convenant ‘Het Utrechtse Stationsgebied geeft duurzame
energie’ is gericht op het maximaal benutten van de mogelijkheden om duurzaamheid te
implementeren. Het convenant ‘Gebiedsgerichte bodemstrategie stationsgebied Utrecht’ heeft
betrekking op het project ‘ontwikkelen biowasmachine stationsgebied’ uit de samenwerkingsagenda.
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Door dit project wordt de toepassing van Warmte en koude opslag (WKO) mogelijk in het
stationsgebied. In dit gebied zijn bodemverontreinigingen aanwezig, die volgens het reguliere
wettelijke kader niet verplaatst mogen worden. Daarom is het noodzakelijk om extra kosten te maken
voor een innovatieve aanpak ( >1,5 Mln. in 2 jr.), zodat KWO toegepast kan worden zonder dat de
vervuiling zich verspreidt. Het toegepaste concept ‘biowasmachine’ maakt het zelfs mogelijk dat de
vervuiling langzaam wordt opgeruimd door gebruik te maken van de grondwater onttrekking door het
KWO systeem. De gemeente Utrecht heeft hiervoor een provinciale bijdrage van €400.000 ontvangen.
Meetbaar / beoogd beleidseffect:
Deze bijeenkomst met minister Cramer en de gezamenlijke ondertekening gebruikt de gemeente om
het stationsgebied bij het rijk hoog op de agenda te zetten. De gemeente vraagt daarbij de steun van de
provincie Utrecht o.a. door mede te ondertekenen.
Financiële consequenties
De convenanten hebben geen financiële consequenties.
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