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DATUM 1-8-2016 

AAN Leden statencommissie MME  

VAN Gedeputeerde J. Verbeek-Nijhof 

DOORKIESNUMMER Secretariaat GS, 030 – 258 3775 

ONDERWERP Uitspraken Raad van State bestemmingsplannen Stationsgebied Utrecht CS 

 

Op 27 juli jl. heeft de Raad van State de bestemmingsplannen Noord- en Zuidgebouw voor het Stationsgebied 

Utrecht CS geschorst. De bouwplannen die door de gemeente Utrecht voor de ontwikkeling van dit gebied zijn 

ingediend, zijn een terugkerend onderwerp van gesprek in uw commissie, zoals bij de recente verhuizing van het 

busstation. Dit onderwerp heeft ook de bijzondere aandacht van het college van GS en van de Stuurgroep 

Uithoflijn. De reden is met name het raakvlak met de planning, de voorbereiding en de uitvoering van de aanleg 

van de Uithoflijn.  

 

De uitspraken van de Raad van State hebben het karakter van een zogenaamde tussenuitspraak die is gedaan 

op beroepen die zijn ingesteld tegen de bestemmingsplannen “Noordgebouw, Stationsgebied” en “Zuidgebouw, 

Stationsgebied”. Dit betekent dat de Raad van State een aantal gebreken heeft geconstateerd in de besluiten tot 

vaststelling van beide bestemmingsplannen en dat de gemeente Utrecht nu in de gelegenheid wordt gesteld om 

deze gebreken te herstellen. Beide bestemmingsplannen zijn geschorst in afwachting van de einduitspraak. De 

gemeente heeft opdracht gekregen de geconstateerde gebreken binnen twintig weken na verzending van de 

uitspraak (dus vóór 14 december 2016) te herstellen. Dit hersteltraject zal op zo kort mogelijke termijn worden 

gestart. 

 

De beroepen die zijn ingesteld, richten zich met name op het punt dat de gemeente Utrecht  onvoldoende heeft 

onderbouwd of er in de nabijgelegen nieuwe parkeergarage aan het Jaarbeursplein genoeg parkeerplaatsen 

worden gerealiseerd voor beide nieuwe gebouwen. Ten aanzien van het Noordgebouw is tevens een beroep 

ingesteld over de hoogte van het gebouw. Voor de provincie Utrecht als medeopdrachtgever van de aanleg van 

de Uithoflijn is vooral het bestemmingsplan “Zuidgebouw, Stationgebied” relevant. Onder dit nieuwe gebouw 

wordt het bus- en tramstation voor de Uithoflijn gerealiseerd. De omgevingsvergunning voor deze onderbouw is 

ingediend maar momenteel nog niet verleend, zodat met de bouw van deze zogenaamde ‘tafelconstructie’ nu nog 

niet gestart kan worden. 

 

In overleg met de projectorganisaties Stationsgebied en Uithoflijn  is  het vervolgtraject besproken. Duidelijk is dat 

de  tussenuitspraak geen gevolgen heeft voor de werkzaamheden die momenteel worden verricht aan het 

bouwrijp maken van het bus- tramstation. De  tussenuitspraak gaat ook niet zozeer over de tafelconstructie, maar  

of er in het gebied voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.  Om  te voorkomen dat de tussenuitspraak 

gevolgen heeft voor de planning zal de gemeente een verzoek tot opheffing schorsing t.b.v. de Tafelconstructie 

indienen.  In dat verzoek zal gemotiveerd worden dat de uitspraak over de opheffing voor 5 november moet 

plaatsvinden want dan moet de bouw van de tafelconstructie starten.  

 

Onduidelijk is op dit moment of de uitspraken van de Raad van State daadwerkelijk gevolgen hebben voor de 

aanleg van de Uithoflijn in het Stationsgebied. In de gemeenteraad van Utrecht zijn door de VVD en D66 fractie 

daarover vragen gesteld. De concept- antwoorden op deze vragen zullen op 22 augustus met de betrokken 

wethouders worden besproken. De voorbereiding van deze vragen zal nauw worden afgestemd met de provincie 

Utrecht. 

 

Zodra meer bekend is over de reactie van de gemeente Utrecht en de verdere stappen die zullen worden 

genomen, zullen wij u nader informeren. 




