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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1
Aanleiding
Aan de Gansstraat 143, 145 en 147 staat een verzameling panden die in
gebruik waren als bedrijfsgebouwen met ondergeschikt kantoor, drie
zelfstandige woningen met hierin 12 studentenkamers en 3
gemeenschappelijke ruimtes en een parkeerterrein met 20
parkeerplaatsen. Woningfonds Avenue Lumiere C.V. (de initiatiefnemer)
heeft de locatie op 18 juli 2019 verworven met als doel hier woningen voor
verhuur te laten realiseren voor eigen portefeuille. Om ruimtelijk,
programmatische en bouwkundig meer kwaliteit te realiseren worden de
gebouwen, met een volume van ca. 9.500 m3, gesloopt en een nieuw
complex gerealiseerd. De gebouwen zijn momenteel tijdelijk verhuurd aan
kleine creatieve bedrijven.
1.2
Initiatief
De initiatiefnemer heeft voorgesteld studio’s en appartementen voor een
deel in de vrije sector en een deel in het sociale segment te ontwikkelen.
De studio’s en appartementen zijn tussen 30 en 75 m2 groot. De studio’s
zijn bedoeld voor het sociale segment, de appartementen beoogt
initiatiefnemer te verhuren in de vrije sector. De initiatiefnemer zal alle
woningen langdurig in eigen portefeuille houden en daarmee ook zelf de
sociale huurwoningen verhuren. Voor een optimale ruimtelijke inpassing
worden de studio’s en appartementen gemixt gerealiseerd.
De initiatiefnemer beoogt het eindproduct voor lange periode in eigen
portefeuille houden en wil daarom investeren in een hoogwaardig gebouw
waarbij ook in duurzaamheid en verantwoord energiegebruik geïnvesteerd
wordt. Zo zal er geen gasaansluiting worden gemaakt en BENG worden
ontwikkeld. De ambitie ligt er om het gebouw energieneutraal te
ontwikkelen mits dit vanuit de andere gebouw- en ontwikkelcriteria
mogelijk is.

Deze Bouwenvelop geeft de ruimtelijke en functionele uitgangspunten aan
voor de bebouwing en de openbare ruimte. De uitgangspunten zijn gericht
op een goede ruimtelijke inpassing die past in de wijk. Het plan moet
binnen deze kaders gerealiseerd worden. De Bouwenvelop is de basis
voor de latere wijziging van het bestemmingsplan.
De Bouwenvelop zal ter besluitvorming aan het college worden
voorgelegd.
1.3		
Doel
De bevolking van Utrecht is de afgelopen jaren fors toegenomen. Utrecht
groeit van 350.000 in 2018 naar 455.000 inwoners in 2040. Dat brengt
grote opgaven en kansen met zich mee. In Utrecht zetten we de kans die
de groei biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden.
Utrecht als dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’.
De ontwikkeling van deze locatie levert een bijdrage aan bovenstaande
ambitie. Er worden woningen toegevoegd in verschillende prijsklassen en
met meer kwaliteit.
1.4
Ligging en begrenzing plangebied
Gansstraat 143-145-147 met kadastrale aanduidingen Tolsteeg B 2074,
1260, 2269 en 2270 gelegen in de Watervogelbuurt en wordt begrenst
door de Gansstraat en Gruttostraat en de achterzijden van de bebouwing
van het woonblok aan de Gruttostraat, Flamigostraat, Laan van
Soestbergen en Gansstraat. In het plangebied bevinden zich
bedrijfsgebouwen met ondergeschikt kantoor, drie zelfstandige woningen
en 20 parkeerplaatsen.
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1.5
Omliggende ontwikkelingen
Aan de Gansstraat 170 in Utrecht was het Pieter Baan Centrum van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid gevestigd. Het pand is sinds eind
2018 niet meer in gebruik als psychiatrische observatiekliniek. Het
Rijksvastgoedbedrijf is voornemens de locatie te verkopen. De locatie zal
worden her ontwikkeld.
De Ooster -en Westerkade wordt in 2022 opnieuw ingericht. Dit gebied is
de afgelopen jaren steeds meer gegroeid naar een uitloper van de
binnenstad. De komst van station Vaartsche Rijn en de ontwikkelingen op
Rotsoord hebben dit versterkt. Er komt meer ruimte voor de voetganger
en fietser en de auto is te gast. Langs de kades komen grote trappen voor
verblijf en beleving van het water. Er verdwijnen een groot aantal
parkeerplaatsen zodat de openbare ruimte en de verblijfskwaliteit
verbeterd kan worden.
Na de herinrichting van de Tolsteegbarrière (2020) en de herinrichting van
de Ooster- en Westerkade (2022) wordt ook het ontbrekende deel, het
Ledig Erf opnieuw ingericht. Dit project start in 2020 met het opstellen van
een Integraal Programma van Eisen (IPVE). In plannen wordt aangesloten
op de lopende projecten en krijgen de voetgangers en fietsers meer
ruimte en zal het doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk worden
geweerd. De openbare ruimte en de verblijfskwaliteit zal worden verbeterd
met meer groen en minder asfalt. De aansluiting Gansstraat/Oosterkade
maakt ook onderdeel uit van de herinrichting.

Huidige situatie Gansstraat
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Hoofdstuk 2 Bestaande situatie
2.1
Historie
De Gansstraat maakte deel uit van de middeleeuwse voorstad net buiten
de Tolsteegpoort. Kromme Rijn, Vaartsche Rijn, Abstederdijk en
Gansstraat vormden aan de zuidkant van de stad vanaf de dertiende
eeuw een belangrijk knooppunt van land- en waterwegen. Langs de
Gansstraat ontstond dan ook al snel een lintbebouwing met woningen,
bedrijvigheid (zoals de molen De Gans aan de Kromme Rijn) en
gasthuizen. In de zeventiende eeuw volgden de vestiging van
buitenplaatsen, zoals Soestbergen.
In de negentiende eeuw intensiveerde de bedrijvigheid aan de Kromme
Rijn. Langs de Gansstraat werden tussen de bedrijfsbebouwing reeksen
kleine arbeiderswoningen gebouwd. In 1830 werd de eerste Algemene
Begraafplaats geopend op de voormalige buitenplaats Soestbergen.
Vanwege het gebruik van delen van de grond als tuindersgebied stonden
er langs de Gansstraat ook hovenierswoningen. Met uitzondering van de
Kovelaarstraat (1885) vond grootschalige woningbouw pas plaats vanaf
1929 met de Watervogelenbuurt, in gesloten bouwblokken.
Ook functioneerde de Gansstraat lange tijd als concentratie van
voorzieningen met winkels, cafés, maar ook een school en garages. Dit
kwam mede vanwege het feit dat de straat ook in de twintigste eeuw nog
lange tijd functioneerde als uitloper van de binnenstad en belangrijke
verkeersroute. In de tweede helft van de twintigste eeuw werden delen
van de oude bebouwing langs de Gansstraat vervangen door nieuwbouw,
ook bedrijventerrein werden opgeheven en bebouwd. Wel bleven er
overal restanten van de oudere bebouwing staan. Deze mix van oude en
nieuwere bebouwing, variërend in maat en schaal is typerend voor de
Gansstraat.
Het perceel Gansstraat 143-147 weerspiegelt deze geschiedenis: op de
plek van nummer 143 en 147 stonden tot aan het begin van de twintigste
eeuw hovenierswoningen. Deze werden in de loop van de twintigste eeuw
flink verbouwd tot respectievelijk een smederij met constructiewerkplaats
en een garage met benzinepomp.

Het woonhuis Gansstraat 145 functioneerde lange tijd als café. In de
jaren tachtig van de vorige eeuw werden de panden met bijbehorende
achterbebouwing samengevoegd tot een schoonmaakbedrijf met werken stallingsruimten.
2.2
Ruimtelijk en Functioneel
De buurt Abstede, Gansstraat is direct gelegen aan de binnenstad. De
Gansstraat vormt samen met de Venuslaan twee van de toegangswegen
richting de binnenstad. Waar de Venuslaan voornamelijk georiënteerd is
op autoverkeer, heeft de Gansstraat een kleinschaliger karakter
De bebouwing aan de Gansstraat kenmerkt zich door een grote diversiteit
in type, hoogte, vorm en omvang. Veel gebouwen bestaan uit 2 lagen met
een kap of 3 lagen met een opbouw en bij kruispunten zijn
hoogteaccenten aanwezig met 5 lagen. De buurt ten zuiden van de
Gansstraat bestaat voornamelijk uit 19e en vroeg 20e -eeuwse
bebouwing in de vorm van grondgebonden woningen en benedenbovenwoningen. Bebouwing ten noorden van de Gansstraat bestaat
voornamelijk uit appartementenblokken daterend uit de jaren 70/80 en
enkele nieuwere portiekflats.
Bedrijfsmatig is de Gansstraat sterk uitgedund ten opzichte van vroeger.
De plinten worden nu vooral bewoond. De commerciële functies hebben
nabij het stadscentrum met name horecafuncties en verder van het
centrum af worden het bedrijfsmatige winkels voor auto’s en verkoop van
fietsen.
Binnen de buurt zijn geen onderwijslocaties aanwezig. Het voormalige
Pieter Baan Centrum, gelegen langs de Gansstraat wordt herbestemd. Er
zijn verschillende groen- en waterstructuren welke direct door- of langs de
wijk lopen, zoals de begraafplaats Soestbergen, de Kromme-Rijn, park
Oosterspoorbaan en de singels van de binnenstad. De Kromme-Rijn
vormt een belangrijke wandelroute voor recreanten en recentelijk is het
park Oosterspoorbaan opgeleverd. De Gansstraat vormt zelf ook een
belangrijke uitvalsweg voor recreatieve fietsers en voetgangers.
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2.3
Mobiliteit
De Gansstraat is een erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30
km/u (sinds 2017). De route Gansstraat-Koningsweg vormt van oudsher
een radiale verbinding voor de stad Utrecht, met Bunnik via de N411 en
het overige achterland. De route wordt op dit moment nog steeds als
radiale verbinding gebruikt.
Dagelijks passeren 1000-2000 gemotoriseerde voertuigen het plangebied
over de Gansstraat. De Gansstraat geld tevens als doorfietsroute. De
Gruttostraat is een eenrichting straat. Auto’s verlaten de buurt via de
Flamingostraat.
Het plangebied ligt op loopafstand van Station Vaartsche Rijn waar trein
en tram een halte hebben. Ook zijn er bushaltes in de buurt en is het
centrum met alle voorzieningen op loop/fiets afstand.
Het plangebied ligt op basis van de Nota Stallen en Parkeren in gebied
A2. In dit gebied geldt betaald parkeren. Rond het plangebied bevinden
zich aan beide zijden van de straat langsparkeerplekken in de Gruttostraat en Flamingostraat, bedoeld voor bewoners en bezoekers van de
woningen. Langs de Laan van Soestbergen bevindt zich aan één zijde
langsparkeren. Op het pleintje op de hoek van de Gruttostraat en
Flamingostraat bevindt zich een fietsparkeertrommel.

2.4
Openbare ruimte en groen
Het plangebied is stedelijk ingericht en heeft weinig tot geen groen. Aan
de Gruttostraat (buiten plangebied) staan enkel bomen in boomvakken
tussen de parkeerplaatsen.
2.5
Eigendomssituatie
Woningfonds Avenue Lumiere C.V. is sinds 18 juli 2019 vol eigenaar van
de locatie welke niet belast is met erfpacht. De kadastrale oppervlakte
bedraagt 2.022m2.
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2.6
Bestemmingsplan
Voor het plangebied is het bestemmingsplan ‘Watervogelbuurt,
Hoograven, Tolsteeg’ uit 2012 vigerend. Op grond van het
bestemmingsplan is de huidige bestemming: bedrijf tot categorie C, en
dubbelbestemming Waarde Archeologie. Binnen het bouwvlak is de
maximale bouwhoogte 7 meter.
Een woningbouwontwikkeling op deze locatie is in strijd met de geldende
planologische regelingen. Voor realisatie van het project dient een
planologische procedure (projectbesluit of projectbestemmingsplan) te
worden doorlopen.
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Hoofdstuk 3 Uitgangspunten en Kenmerken
3.1

[

Ruimtelijk
Het plangebied ligt op een prominente plek aan een belangrijke invalsweg. Dit stelt eisen aan de ruimtelijke opzet en de beeldkwaliteit van de
bebouwing. De bebouwing moet passen in de ruimtelijke opzet van de
wijk en daar een logisch onderdeel van gaan vormen. De verdichting
moet gepaard gaan met een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte
en mag niet ten koste gaan van het groen.
Maximale bouwhoogte als aangegeven in maximaal aantal lagen 		
op plantekening.
Gebouwen bevinden zich binnen het aangegeven bouwvlak.
De ontwikkeling moet een kwaliteitsimpuls geven aan de 			
bestaande woonbuurt.
De gebouwen zijn alzijdig; de plint heeft aan alle kanten een open 		
en uitnodigende uitstraling en entrees.
De bebouwing volgt de rooilijnen vanuit de omgeving.
Het gebied rondom de Gruttostraat blijft een rustige woonbuurt, de 		
commerciële ruimtes bevinden zich zoveel mogelijk aan de zijde 		
van de Gansstraat.
De bouwmassa bestaat uit één, eenduidig volume.
De maximale bouwhoogte voor het volume aan de Gansstraat is vier
bouwlagen met een gedeeltelijk volume op de 5 laag, de maximale
bouwhoogte voor het volume aan de Gruttostraat bestaat uit twee
lagen en een kapverdieping.
De bouwmassa wordt architectonisch, als eenheid uitgewerkt met
hoogwaardige materialen.
Het gebouw is alzijdig en heeft een levendige en aantrekkelijke plint
met een open uitstraling naar buiten.
Het vloerpeil van de plint is gelijk aan het maaiveld rondom.
Eventuele installaties worden zoveel mogelijk opgenomen in het
hoofdvolume en zijn niet in het zicht.
Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost in combinatie met een
aantal nieuwe plekken in de Gruttostraat waar nu vanwege toegang tot
de bestaande bedrijfsruimte niet kan worden geparkeerd.
De auto-ontsluiting vindt plaats vanaf de Gruttostraat.

3.2

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Programma

• De toekomstige functie voor het plangebied is wonen met
toevoeging van commercieel
• Er zijn circa 50 wooneenheden geprogrammeerd
• Als richtinggevend programma wordt uitgegaan van circa 50%

3.3

sociale huur en 50% vrije sector huur. Binnen het vrije huur
segment wordt zover mogelijk, een deel van de woningen in het
huurniveau van het middenhuursegment gerealiseerd
Alle woningen zijn levensloopgeschikt
Alle woningen moeten voldoen aan kwaliteitseisen “Integrale
Woningkwaliteit” (IWK)
De sociale huurwoningen hebben een minimale oppervlakte van
30m2 GBO
Voor de voorwaarden voor het realiseren en exploiteren van de
sociale huurwoningen wordt verwezen naar de bijlage in de
Woonvisie 2019.
De vrije sector huurwoningen zijn gedifferentieerd qua grootte en
variëren van circa 45 m2 GBO tot ongeveer 75 m2 GBO.
Commerciële ruimte wordt verdeeld over één á twee units in ieder
geval op hoek van de Gansstraat en de Gruttostraat.
Mobiliteit

• Er moet worden voldaan aan de parkeernormen uit de Nota
•
•
•
•

Stallen en Parkeren (maart 2013) en het addendum Nota
parkeernormen fiets en auto. Het plangebied ligt in de
parkeerzone A2.
De nieuwe bewoners komen, conform gemeentelijk beleid, niet in
aanmerking voor een parkeervergunning voor straatparkeren in
de buurt.
Onderzoek of het mogelijk is om een systeem van autodelen aan
de toekomstige bewoners aan te bieden
Voor fietsparkeren bij woningen gelden volgens de Nota Stallen
en parkeren de normen uit de bouwverordening.
De fietsenstalling is voor alle woningen gemakkelijk bereikbaar en
toegankelijk.
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• In de parkeervoorziening worden elektrische oplaadpunten
aangebracht voor zowel auto’s als fietsen.
• In de Gruttostraat is een deel van de straat voorzien van witte

• Berging water bij voorkeur in groenvoorzieningen om verdroging
tegen te gaan,
• Zorgen voor minimaal hoogteverschil tussen vloerpeilen en de

kruizen om de huidige overheaddeuren te ontsluiten. Deze ruimte
kan gebruikt worden voor bezoekersparkeerplaatsen.

3.4

Openbare ruimte, groen, water

• Leidraad voor de inrichting is het “Handboek Inrichting Openbare
Ruimte”
• Toegankelijkheid van het binnenterrein; ten minste semi-publiek,
bij voorkeur publiek
• Afvalinzameling geschiedt met ondergrondse afvalcontainers
• Openbare ruimte is zoveel mogelijk groen, niet verhard waar dit
niet nodig is en geschikt voor verblijf en bewegen
• Zorgvuldige aansluitingen op- en overgangen naar de woningen
• Behoud van bestaande bomen en verplant of herplant binnen het
gebied waar mogelijk.
• De toekomstige situatie mag de realisatie van boomstructuur
•
•
•
•
•
•
•

(bomenrijen een beide zijden) aan Gansstraat niet onmogelijk
maken, zowel boven als ondergronds.
Ter hoogte het plangebied aan de Gruttostraat wordt onderzocht
of een bomenrij gerealiseerd kan worden ten behoeve van
inheemse diersoorten.
30 entreestenen voor de gewone dwergvleermuis. Aan elke zijde
van het gebouw 7 a 8. Als er ruimte in de spouw aanwezig is, en
deze toegankelijk wordt gemaakt voor vleermuizen (bijvoorbeeld
dmv stootvoegen), hoeven er geen entreestenen geplaatst te
worden.
20 inbouwstenen voor gierzwaluwen. Groepgewijs geplaatst aan
de oost- of noordzijde.
Nieuwe ontwikkelingen dienen “klimaatproof” te worden ingericht
Voorkeursvolgorde bij het omgaan met hemelwater: (her)
gebruiken – vasthouden – infiltreren - vertraagd afvoeren.
Geen verharding waar niet nodig om versnelde afvoer van
hemelwater te voorkomen. En maximaal te infiltreren;
De bestrating en de dakvlakken worden afgekoppeld van het
gemengde riool. Bij nieuwbouw moet een gescheiden
rioleringssysteem aangelegd om schoon regenwater te scheiden
van vuilwaterstromen. Afvalwater van particulier terrein moet
gescheiden worden aangeleverd op openbaar gebied.

kruin van de weg van 15 cm om piekbuien te kunnen bergen en af
te kunnen voeren.

3.5

[

Gezonde leefomgeving
Gezonde en duurzame verstedelijking is één van de speerpunten
van de gemeente Utrecht. Daarbij toetsen we op een aantal
elementen die van belang zijn voor een gezonde leefomgeving, voor
nu en voor in de toekomst: duurzaam omgaan met energie,
voorbereiden op klimaatverandering, goede bodem, water, lucht- en
geluidskwaliteit.
De keuze voor fiets, OV, of fiets/voet wordt zoveel mogelijk
gestimuleerd
Ontwerp de openbare ruimte zodanig dat dit beweging van de
bewoners stimuleert
Hou bij het ontwerp van de openbare ruimte zoveel mogelijk
rekening met verblijven, ontmoeten en bewegen.
In de binnentuin is een zo groot mogelijke oppervlakte
beschikbaar voor bewegen, verblijven en ontmoeten van de
bewoners. De binnentuin is groen ingericht en biedt zowel aan de
schaduwrijke westkant, als aan de zonrijke oostkant een
verblijfplek voor de bewoners.
Er worden inheemse soorten gebruikt voor de groene inrichting.
Waar mogelijk wordt gewerkt met geveltuintjes en gevelbankjes.
Dit draagt zowel bij aan groen als aan ontmoeten.
Maak waar mogelijk gebruik van groene daken en groene gevels.
Er wordt voldaan aan de normen van ‘Diervriendelijk bouwen’.
Onderzoek of het mogelijk is om het aantal parkeerplaatsen op
het binnenterrein te minimaliseren en zo meer gebruiksruimte vrij
te maken voor bewoners. Hierbij valt te denken aan parkeren op
afstand en het hanteren van een lage parkeernorm.
Bij het ontwerp wordt het gebruik van de trap gestimuleerd. De
trap springt in het oog bij binnenkomst, is visueel aantrekkelijk en
gebruiksvriendelijk.
Alle woningen, ook die met een oriëntatie op het oosten, dienen
voldoende lichtinval te krijgen.
Alle soorten woningen (sociale huur, midden huur, koopwoningen,
etc.) dienen in het plan een vergelijkbare geluidskwaliteit te
hebben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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Duurzaamheid – energie, circulaire economie en
klimaatadaptatie
De duurzaamheidsprestatie van het plan wordt uitgedrukt in een
GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) Gebouw score, met als
ondergrens 8,0 gemiddeld over de vijf aspecten. Daarbij worden
onderstaande randvoorwaarden meegegeven, waaraan de
ontwikkeling minimaal moet voldoen, en welke ook grotendeels
bijdragen aan de GPR score.
De woningen worden aardgasvrij en zonder stadsverwarming
ontwikkeld, met een streven naar klimaatneutraal. Hiervan kan
alleen gemotiveerd worden afgeweken. De verdere uitwerking van
het energieconcept dient de stappen van het Energieprotocol te
volgen, waarbij ook de omgeving kan worden betrokken voor
uitwisseling/opwekking van warmte en koude.
De MPG score bedraagt ten hoogste 0,7, of er dient sprake te zijn
van (circulaire) innovaties of producten die nog niet in de MPG
systematiek verwerkt zijn. In overleg met de gemeente kan in dat
geval de bovengrens uit het Bouwbesluit worden gehanteerd,
geldig ten tijde van de vergunningaanvraag.
Om de hergebruikmogelijkheden van de materialen effectief
mogelijk te maken, worden de gebruikte materialen vastgelegd in
een materialenpaspoort en wordt in de constructie zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van droge verbindingen.
Het beschikbare dakoppervlak wordt volledig functioneel ingezet.
Dit kan voor energiesystemen zijn, maar ook voor groen,
waterberging of gebruiksfunctie (bijv. een dakterras). Voor gevels
wordt gemotiveerd of inpassing van groene gevels of
energieopwekking (warmte of elektriciteit) haalbaar is.
Vanuit klimaatadaptatie worden eisen gesteld aan tegengaan van
hittestress, verdroging en wateroverlast in de stad.
Neerslag tot 45 millimeter wordt gebufferd en gebruikt of
geïnfiltreerd op eigen terrein.
Neerslag van 45 tot 80 millimeter kan zodanig worden gebufferd
en/of afgevoerd, dat er geen schade ontstaat aan bebouwing of
voorzieningen.

• Hittestress is een risico voor m.n. de kleinere wooneenheden in
•

het voorlopige programma. De risico’s en bijpassende
mitigatiemaatregelen (bijv. beschaduwing met luifels/groen,
ventilatiemogelijkheden en koelmogelijkheden) dienen
onderbouwt te worden.
Bodemenergie is een mogelijke oplossingsrichting voor
verwarming en koeling. Als hiervoor gekozen wordt, dan moet het
systeem, ook over 50 jaar, bijdragen aan leveringszekerheid en
minimale stroomkosten/CO2-emissies en veranderingen in de
energievraag kunnen opvangen. Ook dient in het ontwerp en de
wijze van gebruik van het systeem en de locatie rekening te
worden gehouden met de mogelijkheid dat evt. bodemlussen
gedurende hun gehele levensduur doelmatig zijn te gebruiken.
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Hoofdstuk 4 Onderbouwing
4.1
Beleidskader
Omgevingsvisie Utrecht (2019)
In de omgevingsvisie Utrecht (2019) staat wat het gemeentelijke beleid is
over de ‘fysieke leefomgeving’ dat al is vastgesteld door het
gemeentebestuur en de ontwikkelingsrichting voor de stad aangeeft. De
omgevingsvisie bevat heel veel verschillende onderwerpen, de koers, het
thematisch beleid en het gebiedsbeleid van de gemeente. Een aantal van
de nota’s wordt hieronder toegelicht
Ruimtelijke Strategie Utrecht (2016)
Utrecht kent een dynamische ontwikkeling. De stad groeit naar circa
430.000 inwoners rond 2040. Dit zal het aanzien en gebruik van de stad
fundamenteel veranderen. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht staat
beschreven dat we deze groei gaan opgevangen door te verdichten in de
stad en door in te zetten op gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling.
In de RSU staan ontwikkelings- en aandachtsgebieden benoemd. Het
plangebied hoort tot het aandachtsgebied oude stad: In de stad
ontwikkelen we veel kleinere locaties en projecten die in belangrijke mate
bijdragen aan de woningbouwproductie. De productie weegt op weegt op
deze verspreide locaties niet het zwaarst. Het uitgangspunt is het
verbeteren van de kwaliteit van de gebieden waarbinnen zij liggen. Het
principe daarbij is differentiatie van woonmilieus op (sub)wijkniveau,
eenheid op buurt/straatniveau.

Welstandsnota (2015)
Op de beleidskaart van de Welstandsnota heeft het plangebied de
aanduiding ‘open’. Hierbij geldt: Verandering of handhaving van het
bebouwingsbeeld is beide mogelijk, zowel naar structuur als naar
architectuur maar met behoud van landschappelijke waarden. Dit
betekent:
een vrije en open oriëntatie op het bestaande bebouwingsbeeld
er is ruimte voor vernieuwing
bij gedeeltelijke veranderingen van de structuur wordt
aangesloten op de bestaande omgeving.

•
•
•

Kadernota Openbare Ruimte (2016)
De Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte geeft kaders voor de
verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. De openbare ruimte
is een belangrijke bouwsteen voor een gezonde groei van Utrecht. Het is
de ambitie om de openbare ruimte te verbeteren zodat deze straks beter
aansluit op de kenmerkende stedenbouwkundige en historische
kwaliteiten van de stad, beter klimaatbestendig is de beter toegankelijk.
De kaders borgen de samenhang tussen het gebruik, de inrichting en het
beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt ingedeeld in
drie kwaliteitsniveaus:
Domstad
Domstad Bijzonder
Utrechtse Allure

•
•
•

Het inrichtingsniveau is ‘Domstadkwaliteit’. Hiervoor geldt een
standaardinrichting en basisonderhoud. Voor de verschillende
stedenbouwkundige perioden wordt een beperkt palet aan materialen
voorgeschreven. Dat palet geeft de mogelijkheid verschil te maken per
tijdsbeeld – binnen de financiële kaders van beheer en onderhoud. De
paletten worden per gebied uitgewerkt in het ‘Handboek Openbare
Ruimte’.
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Woonvisie Utrecht beter in balans (2019)
Bij het bepalen van het woonprogramma voor dit initiatief is de woonvisie
‘Utrecht beter in balans’ (2019) en de daarin uitgewerkte ambities uit het
coalitieakkoord ‘Utrecht: ruimte voor iedereen’ (2018) het gemeentelijk
uitgangspunt. De kaders voor het woonprogramma zijn opgesteld aan de
hand van de vijf speerpunten uit de woonvisie:
Versnellen en (langdurig) verhogen bouwproductie;
Meer gemengde wijken;
Doorstroming;
Een (t)huis voor iedereen;
Duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

•
•
•
•
•

Detailhandelsbeleid Utrecht 2012
Het vigerende Utrechtse detailhandelsbeleid is vastgelegd in het
Ontwikkelingskader Detailhandel Utrecht 2012. Winkel- c.q.
centrumgebieden zijn een belangrijke ontmoetingsplek voor veel inwoners
en bezoekers. In het ontwikkelingskader detailhandel onderscheiden we
zes pijlers:
Utrecht kent een zorgvuldig opgebouwde en redelijke fijnmazige
voorzieningenstructuur;
De nadruk ligt op kwaliteit van de verschillende winkelgebieden,
zeker voor de centrumgebieden en de stadsdeelcentra;
Komen tot een heldere, evenwichtige en duurzame voorzieningen
structuur, waarbij de verschillende winkelgebieden elkaar aanvul
len en elk een eigen taak binnen de structuur vervult;
De bedrijven moeten kunnen profiteren van elkaars nabijheid, aan
trekkingskracht en gemeenschappelijke faciliteiten;
Schaalvergroting op de juiste plek faciliteren;
Alternatieve aanwendbaarheid: de afgelopen jaren zien we in toe
nemende mate dat de levenscyclus van functies veelal een
kortere i s dan van het vastgoed dat deze functies huisvest.

•
•
•
•
•
•

Mobiliteitsbeleid SRSRSB (2016)
Het plangebied ligt in zone A2. Hier is de ruimte schaars. De balans
tussen verkeersstromen en de ruimte moet worden wordt hersteld, met
meer ruimte voor voetgangers, fietsers en verblijfsfuncties. De inrichting
van de openbare ruimte moet zo helder zijn, dat het verkeer zichzelf zo
veel mogelijk regelt en verkeerslichten beperkt nodig zijn.

Groenstructuurplan (2007, actualisatie 2018)
Het groenstructuurplan maakt inzichtelijk hoe we met de stedelijke
groenstructuur bijdragen aan de nieuwe opgaven die er afkomen op de
stad Utrecht. Het kent vijf hoofdopgaven:
1. Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke
kwaliteit van het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor
mensen, planten en dieren;
2. Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond
Utrecht door recreatieve en ecologische verbindingen aan te
leggen;
3. Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige groen
gebieden om de stad aan te leggen.
4. Gezonde verstedelijking
5. Klimaatadaptatie
De ambities zijn vastgelegd in een kaart: Visie Groenstructuur 2030. Deze
kaart toont de ecologische, recreatieve, cultuurhistorische en ruimtelijke
samenhang. Het plangebied is geen onderdeel van de stedelijke
groenstructuur.
Bomenbeleid (2009)
Bomen helpen bij het aanpassen aan klimaatwisselingen. Ze zorgen
namelijk voor verkoeling bij hitte en voor waterberging bij wateroverlast.
Bomen zijn belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit en zorgen dat plekken
herkenbaar zijn en een eigen identiteit hebben. De gemeente wil een
heldere afweging kunnen maken voor het behoud van bomen in de stad.
Daarnaast is er bij ontwikkelingen in de gemeente extra aandacht voor de
belangrijke boomstructuren: groepen of rijen bomen die waardevol zijn
voor cultuurhistorie, voor de natuur of voor het landschap. Bijvoorbeeld
bomen langs wegen, kanalen en rivieren. Als bomen weg moeten en niet
verplant kunnen worden, dan moeten er nieuwe bomen worden geplant.
Het plangebied grenst aan de Gansstraat. Samen met de Koningsweg is
het onderdeel van de stedelijke (toekomstige) boomstructuur ‘Acces /
Radiaal’. Deze (toekomstige) structuur bestaat uit twee of meerdere
bomenrijen.
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Utrechtse Soortenbeleid
Bij ruimtelijke ontwikkelingen willen de gemeente extra rekening houden
met beschermde soorten. Welke soorten dit zijn staat in de nota Utrechtse
soortenlijst. De gemeenteraad heeft deze nota vastgesteld op 7 juni 2018.
Bij het natuurwaardenonderzoek dient ook onderzoek gedaan te worden
naar het voorkomen van de soorten op deze lijst.
De natuurwaardenkaart Utrecht geeft in dit plangebied een indicatie voor
de aanwezigheid van zwaar beschermde gebouw bewonende soorten en
gemeentelijke beschermde soorten. Bij de zwaar beschermde soorten
gaat het om huismus, gierzwaluw of vleermuissoorten die voorkomen op
de ‘rode lijst’. Na nader onderzoek, (het bonvengenoemde)
natuurwaardenonderzoek, kan bepaald worden welke maatregelen
genomen dienen te worden om deze “rode lijst”- soorten te beschermen
en welke aanvullende maatregelen er genomen kunnen nomen voor het
stimuleren van het bestaan van de Utrechtse soorten.

Luchtkwaliteit
Voor luchtkwaliteit worden plannen getoetst aan de Wet Milieubeheer.
Nota Bodembeheer (2017-2027) en Gebiedsplan gebiedsgericht
grondwaterbeheer:
Het bodembeleid gaat uit van:
Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen;
Bij graafwerkzaamheden of (nieuw)bouw op gevallen van bodem
verontreiniging zijn saneringsmaatregelen noodzakelijk. Tevens is
sanering nodig als er sprake is van risico’s voor de
volksgezondheid en het milieu;
Bij hergebruik van grond gelden de (toepassings)eisen uit de Nota
bodembeheer 2017-2027, voor het plangebied is dit kwaliteit
wonen;
Bij grondwateronttrekkingen voor bouw of bodemenergie moet
rekening gehouden worden met nabij gelegen
grondwaterverontreinigingen.

•
•
•
•

Gezondheid voor iedereen (2019-2022)
In de Nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor iedereen (2019-2022)’
staat beschreven dat Utrecht streeft naar ‘gezond stedelijk leven voor
iedereen’. Er wordt ingezet op een aantal speerpunten die éxtra
gezondheidswinst helpen realiseren, één daarvan is een gezonde
leefomgeving. De ambitie is een leefomgeving voor alle Utrechters die zo
is ingericht dat gezond leven gemakkelijk is, de druk op gezondheid zo
laag mogelijk is en dat mensen zich prettig voelen. Zo is er ruimte voor
groen en water, er is ruimte om te spelen, te ontmoeten en te bewegen.
Fietsen en lopen is er gemakkelijk. Bij bouwprojecten stimuleren we de
initiatiefnemer om creatieve oplossingen te bedenken die bijdragen aan
positieve effecten aan de gezondheid van Utrechters.

Het gebied ligt in de dynamische zone van het Gebiedsplan
gebiedsgericht grondwaterbeheer. Hier is sprake van omvangrijke
verontreinigingen in het diepere grondwater. Bij bemalingen en
grondwateronttrekkingen kan aansluiting worden gezocht bij de
saneringsaanpak van het Gebiedsplan, waarbij een bijdrageregeling geldt.
Bovendien geldt een dieptebeperking voor bodemenergiesystemen tot de
scheidende laag tussen het 1e en 2e watervoerend pakket (circa 50
m-mv).
Om te bepalen of het terrein geschikt is voor het toekomstig gebruik moet
er inzicht zijn in de bodemkwaliteit.

Geluidnota Utrecht
De eisen ten aanzien van geluid zijn opgenomen in de geluidnota Utrecht.
Het belangrijkste is dat naast het voldoen aan wettelijke grenswaarden dat
elke woning, indien vallend onder het regiem van de Wet geluidhinder of
onder de geluidregels van de Omgevingswet, de beschikking dient te
hebben over een geluidsluwe zijde (zoals ook opgenomen in de nota
Volksgezondheid).

Energieprotocol
Het is de ambitie van de Gemeente Utrecht om klimaatneutraliteit te
realiseren voor nieuw te ontwikkelen plangebieden. Het Utrechts Energie
Protocol geeft houvast bij het gezamenlijk stapsgewijs invullen van de
ambitie om gebieden maximaal klimaatneutraal te (her)ontwikkelen en is
een handreiking aan projectontwikkelaars hoe zij aan het principe van
klimaatneutraliteit vorm kunnen geven.
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Warmtevisie
Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dit houdt in dat alle
nieuwbouw aardgas loos gebouwd wordt en zoveel mogelijk energie
duurzaam wordt opwekt. In de Warmtevisie zijn hiervoor de beleidsregels
vastgelegd.
Concreet betekent dit voor Utrecht dat er wordt ontworpen met de BENG
methodiek en wordt uitgegaan van lage temperatuur afgifte systemen in
gebouwen. Daarnaast dienen er voorzieningen te worden getroffen
rekening houdend met zowel gebouw gebonden verbruik (verwarming,
etc.) en gebruik gebonden verbruik (tv. koelkast, pc, etc.). Het toepassen
van het Nul op de Meter concept is daarbij gewenst.
Bij toepassing van bodemwarmtepompen dient rekening te worden
gehouden met het beperken van uitputting van de bodem; volledige
regeneratie van de bodemtemperatuur is het uitgangspunt. Bij
luchtwarmtepompen dient rekening te worden gehouden met
geluidsaspecten. Tevens dient rekening te worden gehouden met het feit
dat in grote delen van de stad alleen het 1e watervoerend pakket tot 50
meter diepte gebruikt kan worden.
Betonconvenant
De gemeente heeft op uitnodiging van bedrijven in de Betonketen het
convenant Beton ondertekend. Dat behelst het anders produceren en
vaker hergebruiken, zodat de CO2-uitstoot ervan vermindert. Daarover
maken de gemeente, aannemers, slopers en betonproducenten uit de
regio Utrecht samen afspraken. Bij sloopprojecten moet het materiaal
beter worden gescheiden, waardoor het hergebruikt kan worden.

4.2
Ruimtelijk
Het bouwvolume bestaat uit twee delen; Een hoger blok op de hoek van
de Gansstraat – Gruttostraat en een lager rijtje langs de Gruttostraat
welke bestaat uit twee bouwlagen en een kap.
Het hogere blok kent een bouwhoogte van vier bouwlagen met een
teruggelegen vijfde bouwlaag. Gekozen is om de hoek van de Gansstraat
en Gruttostraat een verticale geleding te geven. Deze geleding zorgt
ervoor dat de nieuwbouw zich aan de Gansstraat toont als drie panden en
hiermee aansluit op de omgeving met een hoogteaccent van een vijfde
laag in het middelste deel van de drie panden.
De hoofdentree aan de Gansstraat zorgt voor een ruime ontsluiting van
het complex voor bewoners en gasten. De hoofdoriëntatie van het
complex komt hiermee aan de Gansstraat te liggen. De commerciële
functies op de begane grond richten zich in zijn geheel op de Gansstraat.
Aan de Gruttostraat wordt het project gerealiseerd met een verschijning
van 2 lagen met een schuine kap. Volume en opbouw zijn hiermee
vergelijkbaar met de bebouwing aan de overzijde van de Gruttostraat en
ook in de omliggende woonstraten. De hoogte zal vergelijkbaar zijn met
de kap van de bestaande woningen aan de Gruttostraat.
Gekozen is om het bouwblok af te maken en daarmee het gesloten
bouwblok af te ronden met volumes die aansluiten op de rest van het
blok. Zo is de begane grond aan de Gruttostraat aanzienlijk dieper dan de
bovenliggende lagen. Hiermee wordt aangesloten op de bestaande
bebouwing.
De studio’s op de begane grond aan de Gruttostraat krijgen een eigen
voordeur waardoor een evenbeeld met de overzijde ontstaat. Bij de
nadere uitwerking wordt onderzocht of het beeld van de bestaande
geclusterde voordeuren ook in het plan kan worden opgenomen. In de
nadere uitwerking wordt onderzocht of een verbijzondering ten behoeve
van de privacy kleine buitenruimtes gerealiseerd kan worden.
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4.3
Functioneel
Wonen
De woningnood en de vraag naar opvang en huisvesting is voor
verschillende doelgroepen in stad en regio (zeer) hoog. Door de dynamiek
op de woningmarkt ligt er voor de komende jaren een urgente opgave. In
de woonvisie ‘Utrecht beter in balans’ (juli 2019) wordt gekozen voor het
bouwen van aantrekkelijke gemengde wijken en buurten. We streven naar
een betere balans in de woningvoorraad op stedelijk niveau (35% sociale
huur, 25% middensegment) én op wijkniveau.
In de Woonvisie is een kaart opgenomen met de gewenste
ontwikkelrichting van de verschillende aandelen van de segmenten in de
woningvoorraad. Daarbij is voor Oost opgenomen dat het aandeel sociaal
moet gaan toenemen.
Hiernaast is de verdeling van de huidige woningvoorraad naar
prijssegmenten weergegeven.
Woonvisie- Utrecht b eter in Balans

*Voor alle hierboven genoemde prijzen geldt prijspeil 1-1-2019.

Hoewel in de directe omgeving van de locatie er relatief veel sociale
huurwoningen staan (bijvoorbeeld in de buurt ‘Sterrenwijk’), willen we
conform de Woonvisie het aandeel sociale woningbouw in de wijk Oost te
laten toenemen door ook in dit project hierop in te zetten. Dit willen we
niet alleen omdat het aandeel sociale huur in de wijk Oost nog onder het
stedelijke streefcijfer van 35% zit, maar ook om een afname van het
aandeel sociale huur in andere wijken mogelijk te maken zonder dat
hiermee het totaal aantal sociale huurwoningen in de stad afneemt.
We streven namelijk naar gemengde wijken, waar geen forse onder- of
oververtegenwoordiging is van prijscategorieën. Daarbij dient ook
opgemerkt te worden dat een relatief groot deel van de bestaande
zelfstandige sociale huurwoningen in Oost gericht is op
studentenhuisvesting: 1/3e van al deze woningen is in bezit van de SSH
(studentenhuisvester). In het ‘reguliere’ sociale segment is er een tekort
aan betaalbare huurwoningen in Oost.
De Woonvisie 2019 stelt voorwaarden aan de minimale oppervlakte van
sociale huurwoningen die in Utrecht gerealiseerd worden. Voor studio’s
van 30m2 geldt een maximale huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens (in
2020 is dit €619,01). Voor alle andere voorwaarden voor het realiseren en
exploiteren van sociale- en middenhuurwoningen wordt verwezen naar de
bijlage in de Woonvisie 2019. Ook is voor deze woningen de
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 van kracht.

figuur 4 schema gew enste ontwikkelrichting w oningvoorraad. Het betreft de relatieve bew eegrichting.

Afbeelding: Woningvoorraad per wijk in Utrecht
26
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Een van de voorwaarden die de gemeente stelt aan het realiseren en
exploiteren van woningen in de kernvoorraad is dat een deel van deze
woningen wordt verhuurd aan bijzondere doelgroepen, zoals uitstromers
uit de MO/BW en de vrouwenopvang en kwetsbare jongeren. De inzet is
om 20% van de studio’s die gerealiseerd worden te verhuren aan deze
doelgroep. De toewijzing van woningen aan deze doelgroep vindt plaats
via directe bemiddeling vanuit de wachtlijst van uitstromers (beheerd door
het Vierde Huis). Hierbij wordt samen met de verhuurder gekeken naar de
beste match tussen de woningzoekenden en de woningen die binnen het
pand beschikbaar worden gesteld voor deze doelgroep.
Het uitgangspunt is om alle nieuwe woningen levensloopgeschikt te
maken. Een woning wordt aangemerkt als levensloopgeschikt als een
bewoner (slecht ter been) zonder specifieke voorzieningen van alle
functies gebruik kan maken en zelfstandig kan wonen: toegang tot
woongebouw, verkeersruimten, lift, sanitaire voorzieningen, woon- en
eetkamer, slaapkamer en buitenruimte. Ook woningen die door middel
van simpele, niet-kostbare aanpassingen levensloopgeschikt te maken
zijn, worden tot deze categorie gerekend.
Economie
Vanuit de opgave Werk voor Iedereen is de uitdaging om 85.000
arbeidsplaatsen te creëren tot 2040. Een van de uitgangspunten hiervoor
is om samenhang te creëren tussen wonen en werken. De ontwikkeling
van wonen gaat gelijk op met de ontwikkeling van werken, bij voorkeur in
gemengde woon- en werkmilieus. Op deze locatie in de Utrecht Oost
voorzien we onder andere vraag naar culturele en creatieve bedrijvigheid,
dienstverlening, ambacht en nijverheid, horeca en maatschappelijke
voorzieningen. De geprogrammeerde commerciële ruimte zien we als
meerwaarde voor de buurt en mogelijke plek voor ontmoeting voor
bewoners en buren.

4.4
Mobiliteit
Parkeren
Parkeren wordt op eigen terrein opgelost in combinatie met mogelijk
maken van een aantal nieuwe parkeerplekken in de Gruttostraat door het
verdwijnen van overheaddeuren in de bestaande bedrijfsruimte. De
locatie ligt in het A2 gebied van gemeente Utrecht. Kijkend naar het
woonprogramma, betekent dat er 21 parkeerplaatsen nodig zijn waarvan
er 10 voor bezoekers zijn. In het plan zijn 14 parkeerplaatsen te realiseren
op het binnenterrein en 6 of 7 in de Gruttostraat. De parkeerplaatsen in de
Gruttostraat worden gerealiseerd door het vervallen van de witte kruizen.
De parkeerdruk in de huidige situatie laat geen extra auto’s in de buurt
toe. Nieuwe bewoners met auto hebben geen recht op een
parkeervergunning. Dit betekent dat nieuwe bewoners gebruik moeten
maken van een betaald parkeren plek, een plek in de garage Vaartsche
Rijn of van een (elektrische) deelauto.
Autodelen
De gemeente Utrecht moedigt autodelen aan. Het leidt tot een efficiënter
ruimtegebruik en doelbewuster mobiliteitsgedrag van mensen. Om nieuwe
bewoners een keuze te bieden is er in het plan ruimte gecreëerd voor een
deelauto. Deze kan ook worden gebruikt door de huidige bewoners in de
buurt.
Fietsparkeren
In het plan is voor de studio’s een fietsparkeerplek opgenomen, voor de
kleine vrije sector woningen (< 55 m2) 2 fietsparkeerplekken en voor de
grotere appartementen 3 fietsparkeerplekken. Daarnaast zijn voor gasten
10 plaatsen opgenomen. Per saldo komt het aantal gebouwde
fietsparkeerplaatsen op 106 stuks. De fietsenstalling is voor alle woningen
gemakkelijk toegankelijk en te bereiken via het binnenterrein. In de
parkeervoorziening worden elektrische oplaadpunten aangebracht voor
zowel auto’s als fietsen.
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Verkeerscirculatie
De Gruttostraat is een éénrichtingstraat. Auto’s verlaten de buurt via de
Flamingostraat. Voorheen reden er auto’s van het schoonmaakbedrijf wat
ter plaatse gevestigd was via de Flamingostraat de buurt uit. De 14
parkeerplekken voor bewoners zorgen, in geval van woon-werk verkeer,
waarschijnlijk voor een lichte toename van autobewegingen in de
Flamingostraat. Gezien het aantal en de inrichting van de straat die hard
rijden ontmoedigt, is dit acceptabel.
Openbaar Vervoer
De woningen komen op loopafstand van Station Vaartsche Rijn waar trein
en tram een halte hebben. Ook zijn er bushaltes in de buurt en is het
centrum met alle voorzieningen op loop/fiets afstand.
4.5
Openbare ruimte en groen
Openbare ruimte
Bij het huidige pand zijn een groot deel van de parkeerplaatsen niet in
gebruik doordat de ontsluiting van het huidige pand gewaarborgd dient te
worden. Deze plekken worden omgezet naar plekken voor bezoekers en
een deelauto. Als de ruimte niet volledig wordt gebruikt voor deze
parkeerplaatsen dan is er ruimte voor om hier bomen te planten.
Daarnaast is er ruimte om groen aan de gevel te laten groeien.

Groen
Het huidige gebouw heeft geen enkele groenvoorziening. In de plannen is
dit wezenlijk anders en zal het regenwater gebruikt worden om het groene
binnenterrein en groene terrassen te voorzien van water met voldoende
buffers. Tevens zal de plantenkeuze door Deltavormgroep helpen om de
klimaatadaptieve eigenschappen van het gebied te vergroten. De ambitie
is om de vrije dakdelen van het woongebouw en de fietsenstalling te
voorzien van sedum beplanting. Gunstig voor waterberging, beperken
hittestress en fraaier uitzicht vanuit omliggende woningen.
Het ontwerp van het binnenterrein sluit aan bij de biodiversiteit en
ecologie. Hierbij is aandacht voor toepassing van geschikt groen, maar
ook bijvoorbeeld nestkastjes. Bij de nadere uitwerking zal in overleg met
de stadsecologen gekeken worden naar de optimale invulling op deze
plek. De ambitie is om sedumdaken toe te passen in combinatie met veel
zonnepanelen.
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Ontwerp binnenterrein
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Hoofdstuk 5 Onderzoek en haalbaarheid
5.1
Geluidhinder
Geluid heeft invloed op de gezondheid van mensen. We werken daarom
toe naar normen die op gezondheid zijn gebaseerd. We zijn ambitieus.
Concreet vertaalt zich dit in een lokale ambitiewaarde van 63 dB voor
nieuwe situaties langs wegen en spoorwegen (dit is 5 dB lager dan de
wettelijke grenswaarde uit de Wet geluidhinder). Bij bouwplannen dienen
alle soorten woningen (sociale huur, midden huur, koopwoningen, etc.) in
het plan een vergelijkbare geluidskwaliteit te hebben. Zo moet in Utrecht,
indien vallend onder het regiem van de Wet geluidhinder of onder de
geluidregels van de Omgevingswet, iedere nieuwe woning de beschikking
hebben over een geluidsluwe gevel waaraan tenminste 30% van de
verblijfsruimten zijn gesitueerd. Voorkeur vanuit gezondheid gaat hierbij uit
naar de slaapkamers. De eisen ten aanzien van geluid zijn opgenomen in
de geluidnota Utrecht. De belangrijkste richtlijn daarbinnen is thans de
Wet geluidhinder i.s.m. de wet ruimtelijke ordening (goed woon- en
leefklimaat) en wordt in de toekomst (per 1-1-2022) de Omgevingswet.
Bepalend onder welk regiem planvorming valt is de start van de ruimtelijke
procedure.
Voor de Wet geluidhinder is het plangebied álleen gelegen binnen de
invloedssfeer van de spoorlijn Utrecht – Arnhem/Den Bosch. Onder de
Wet geluidhinder is de Gansstraat niet geponeerd omdat de wettelijke
snelheid 30 km/uur bedraagt. Onder de Omgevingswet zijn ook de wegen
met een snelheid van 30 km/uur en meer dan 1000 motorvoertuigen per
etmaal, zoals de Gansstraat, geluidrelevant.
5.2
Luchtkwaliteit
Voor luchtkwaliteit worden plannen getoetst aan de Wet Milieubeheer.
Voor de onderhavige plannen dient te worden aangetoond, dat zowel in de
gebruiksfase als in de aanlegfase geen significante verslechtering
plaatsvindt van de stikstofdepositie in enig Natura2000-gebied. Als er met
behulp van Aerius Calculator kan worden aangetoond dat er geen
significante verslechtering plaatsvindt van de stikstofdepositie zijn er
vanuit de Wet natuurbeheer geen belemmeringen voor de realisatie van

dit plan. Voor de aanlegfase zal dit vermoedelijk inhouden dat gebruik
moet worden gemaakt van StageIV en elektrische mobiele werktuigen.
5.3
Externe veiligheid
Het werken met, de opslag van en het transport van gevaarlijke stoffen
leiden tot veiligheidsrisico’s voor omwonenden, bedrijven en passanten.
Om deze risico’s te beheersen worden, voor zover relevant, in
bestemmingsplannen de relaties tussen deze activiteiten en hun
omgeving conform wet- en regelgeving verantwoord en vastgelegd. In en
direct rond het plangebied is een inventarisatie gedaan naar risico
veroorzakende activiteiten. Dit heeft het volgende overzicht opgeleverd
Vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoorwegen en waterwegen:
Het plangebied ligt op circa 160 meter van het spoor richting Lunetten.
Over deze route vindt transport plaats van gevaarlijke stoffen. Dit
transport brengt risico met zich mee voor zijn omgeving.
Voor de route ter hoogte van het plangebied geldt dat er geen minimale
veiligheidsafstand geldt (plaatsgebonden risicocontour 10-6/jaar) en er
geldt geen plasbrandaandachtgebied. Wat betreft deze aspecten zijn er
geen belemmeringen voor de plannen. Aangezien het plangebied zich
binnen het invloed gebied van het transport over de spoorlijn bevindt dient
het groepsrisico te worden verantwoord. Als onderdeel van deze
verantwoording moet worden ingegaan op de hoogte van het groepsrisico
en de invloed van de plannen op de hoogte van het groepsrisico.
In deze verantwoording dient in te worden gegaan op de mogelijkheid tot
bestrijdbaarheid en bereikbaarheid in geval een ramp zich voordoet en de
mogelijkheid voor personen om zich in veiligheid te brengen. Hiervoor
moet advies worden gevraagd aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Gezien de relatief grote afstand tot het spoor is de verwachting dat het
advies beperkt zal zijn qua te nemen maatregelen en voornamelijk gericht
zal zijn op afsluitbare ventilatiesystemen en van het spoor af gerichte
vluchtwegen.
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Vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen: In of nabij het
plangebied bevinden zich geen buisleidingen voor gevaarlijke stoffen.
Nadere beschouwing is niet nodig.
Bedrijven die vallen onder het Bevi: In of nabij het plangebied bevinden
zich geen Bevi bedrijven. Nadere beschouwing is niet nodig.
5.4
Bedrijven en milieuzonering
In de gemeente Utrecht wordt gestreefd naar een situatie waarin wonen
en werken in de stad op een goede manier samengaan. Beide functies
zijn zeer belangrijk voor Utrecht, maar ook moet worden voorkomen dat
milieuhinder van bedrijven een negatieve invloed heeft op de
woonomgeving, of dat omgekeerd de bedrijvigheid wordt belemmerd door
de aanwezigheid van woningen in de directie nabijheid. Van belang zijn in
dit kader de invloed van onder andere geur, geluid veiligheid en
luchtkwaliteit van bedrijven op de gevoelige bestemmingen binnen en
buiten het plangebied.
In het plan is ruimte opgenomen voor een commerciële voorziening
(culturele en creatieve bedrijvigheid, dienstverlening, ambacht en
nijverheid) of en maatschappelijke voorziening. De invloed van geur,
geluid veiligheid en luchtkwaliteit van deze voorziening dient rekening te
houden met de reeds bestaande en nieuw te realiseren woningen.
5.5
Archeologie en monumenten
De huidige panden hebben geen specifieke cultuurhistorische waarde.
Wel is er sprake van archeologische waarden, zie de uitsnede uit de
archeologische waardenkaart.
Gebieden van hoge archeologische waarde (rood) zijn gebieden waarvan
bekend is dat er archeologische waarden zijn, maar die niet beschermd
zijn als archeologisch rijks- of gemeentelijk monument. Hier geldt een
archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 50 m2 en
dieper dan 50 cm. Gebieden van hoge archeologische verwachting (geel)
zijn zones waar op grond van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek
dan wel op basis van historisch geografisch onderzoek archeologische
waarden te verwachten zijn (er wordt een middelhoge tot hoge dichtheid
aan archeologische vondsten of sporen verwacht). Hier geldt een
archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en
dieper dan 50 cm. Bij gebieden met een archeologische verwachting
(groen) zijn de verwachtingen lager (er wordt een middelhoge dichtheid

aan archeologische vondsten of sporen verwacht). Hier geldt een
archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 1.000 m2 en
dieper dan 50 cm.
Daarnaast zijn op de kaart witte gebieden aangewezen. Voor deze zones
geldt geen verwachting en geen vergunningstelsel.
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5.6
Bodemkwaliteit
Het is verstandig om ook het toekomstige ondergronds ruimtegebruik (b.v.
voor bodemenergie, waterberging, boomwortels, kabels en leidingen,
riolering, parkeerkelders, infrastructuur) inzichtelijk te maken, om vooraf te
kunnen sturen op eventuele knelpunten met (ander) ondergronds en
bovengronds gebruik. Het gaat dan om het fysieke ruimtegebruik en het
invloedgebied.
Met vroegtijdige ordening, minimaal ruimtegebruik en toekomstbestendig
inrichten van de ondergrond kunnen conflicten in functies en processen
(mogelijk) worden voorkomen. Inzicht in de kwaliteiten die de ondergrond
biedt (bijvoorbeeld waterbergend vermogen, draagvermogen) helpt hierbij.
Als deze kwaliteiten worden aangetast kan schade of overlast het gevolg
zijn. Door deze kwaliteiten te benutten is veelal een duurzame en
toekomstbestendige inrichting mogelijk.
Om te bepalen of het terrein geschikt is voor het toekomstig gebruik moet
er inzicht zijn in de bodemkwaliteit. Het bodembeleid gaat uit van:
Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen;
Bij graafwerkzaamheden of (nieuw)bouw op gevallen van
bodemverontreiniging zijn saneringsmaatregelen noodzakelijk.
Tevens is sanering nodig als er sprake is van risico’s voor de
volksgezondheid en het milieu;
Bij hergebruik van grond gelden de (toepassings)eisen uit de Nota
bodembeheer 2017-2027, voor het plangebied is dit kwaliteit
wonen;
Bij grondwateronttrekkingen voor bouw of bodemenergie moet
rekening gehouden worden met nabij gelegen
grondwaterverontreinigingen. Door ligging in de zogenaamde
dynamische zone kan aansluiting worden gezocht bij het
Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer. Er geldt een
dieptebeperking tot circa 50 m.

•
•
•
•

Vanwege de bedrijfsmatige activiteiten (smederij, garage, benzinepomp,
brandstoftanks) in het verleden is het terrein verdacht op de aanwezigheid
van bodemverontreiniging. Ter plaatse van de Gansstraat 143 is in 2017
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn licht tot matige
verontreinigingen aangetroffen. In de directe omgeving zijn
verontreinigingen bekend en saneringen uitgevoerd, waaronder aan de
Gansstraat 157-159. Bij het uit te voeren bodemonderzoek (na sloop,
voorafgaand aan nieuwbouw) moet rekening gehouden worden met de
historie en reeds uitgevoerde bodemonderzoeken.

5.7
Water
Nieuwe ontwikkelingen dienen “klimaatproof” te worden ingericht. De
eisen zijn volgens het voorkeursprincipe ‘nuttig herbebruiken, vasthouden,
bergen, afvoeren’. Water eerst vasthouden in het gebied (infiltratie), dan
tijdelijk bergen (groen dak of wadi) en als laatste pas afvoeren (naar het
rioolstelsel en/of watergang).
Er moet zoveel mogelijk hemelwater binnen het bouwblok worden
vastgehouden en verwerkt, bij voorkeur 100% maar minimaal 90% van de
jaarlijkse neerslag. Dit kan door groene daken te realiseren en/of berging
in de vorm van wadi’s of ondergrondse infiltratie. Dit geldt voor het gehele
plangebied. Voor de openbare ruimte geld hetzelfde, ten opzichte van
verhard oppervlak.
De ledigingstijd van een buffer is maximaal 48 uur. De buffer dient hierna
weer volledig beschikbaar te zijn voor nieuwe buien. Het doel is om
minimaal 90 % van de jaarlijkse neerslag niet tot afstroming te laten
komen.
Het gebied dient zo ingericht te worden dat zelfs bij een zeer extreme
regenbui er geen schade optreedt. Hieraan wordt voldaan als een
extreme bui van 80 mm in één uur verwerkt kan worden zonder dat er
schade optreedt in gebouwen en aan de vitale infrastructuur, zoals
nutsvoorzieningen, door instromend regenwater en er ook geen gezonden veiligheidsrisico’s kunnen optreden, zoals bijvoorbeeld door
opdrijvende putdeksels. Een bui van 80 mm per uur is tot op heden de
zwaarste bui die door een weerstation van het KNMI is geregistreerd
(Herwijnen, 2011).
Naast dat vasthouden, infiltreren en bergen het uitgangspunt is, is dat het
straatprofiel in de openbare ruimte zo wordt vormgegeven dat er geen
schade aan gebouwen en infrastructuur ontstaat bij een neerslag van 80
mm/u.
Het vloerpeil moet boven het straatpeil komen te liggen zodat het water
altijd van de bebouwing afstroomt en schade aan de bebouwing kan
worden voorkomen. Met een vloerpeil van panden die minimaal 0,15 m
boven straatpeil liggen wordt aangenomen dat de kans op waterschade
aan gebouwen voorkomen kan worden.
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In de huidige situatie staat het water in de achtertuinen “volgens het
model” tegen de gevel. Dit mag in de toekomstige situatie niet meer
voorkomen.

5.8		
Klimaatadaptatie
Door klimaatverandering neemt de kans op hittestress, wateroverlast,
droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze
gezondheid, veiligheid en economie. Bij iedere planontwikkeling zijn er
kansen om klimaatadaptief te bouwen en in te richten. Omdat er sprake is
van sloop-nieuwbouw en het bestaande onbebouwde terrein opnieuw
wordt ingericht, is dit een goed moment om de principes van
klimaatadaptatie toe te passen.
Dit houdt in:

Hitte

• robuuste koele plekken creëren door schaduw te maken, bij voor
keur door groen;
• maximaal ontharden (groen tenzij)
• de sponswerking van het plangebied vergroten en bovengrondse
groenmaatregelen inzetten.

Droogte

• Het bergen van regenwater vindt bij voorkeur plaats in
groenvoorzieningen
• Infiltreren van regenwater door middel van wadi’s,
waterdoorlatende bestrating, IT riolen of verticale drainage.
• zo veel mogelijk regenwater infiltreren minimaal 90% van de

jaarlijkse neerslag , beschikbare waterberging in maximaal 48 uur
weer beschikbaar.

Afbeelding: wateroverlast modellering (water bij 80 mm neerslag)

5.9
Flora en fauna
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. De
initiatiefnemer dient alvorens te beginnen met sloop, bouw, verbouw of
veranderingen in terreininrichting door onderzoek vast te stellen of er op
of nabij het plangebied beschermde dieren en planten aanwezig zijn, en
of door werkzaamheden een ontheffing nodig is.
Eén van de belangrijkste criteria is, of de functionaliteit van het leefgebied
van beschermde soorten door het plan wordt aangetast. Er kunnen
maatregelen worden genomen waardoor negatieve effecten voor de
beschermde soorten zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.
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5.10
Energie, Duurzaamheid en Circulair bouwen
In Utrecht stappen we over op duurzame energie. We gaan energie
besparen en meer duurzame energie opwekken. Voor woningen en
gebouwen komt er een duurzame warmtevoorziening, waardoor geen
aardgas meer nodig is. We willen dat de overstap naar een duurzaam
huis of bedrijf voor iedereen mogelijk is. Duurzame ontwikkeling betekent
dat de keuzes die nu gemaakt worden, ervoor zorgen dat Utrecht in de
toekomst aantrekkelijk is voor haar bewoners en bedrijven. Dit uit zich in
nieuwbouw projecten in drie aspecten: energie, duurzaamheid en circulair
bouwen. Aspecten als vergroening van daken voor opvang van
hemelwater en het verminderen van de koellast, het toepassen van een
slim energiesysteem met zonnepanelen en toepassing van een WKO zijn
mogelijkheden.
Elk bouwinitiatief moet een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen
van de gemeente. Daartoe worden initiatiefnemers uitgedaagd om in een
energievisie aan te geven, in lijn met het Utrechts Energie Protocol en op
basis van Total Cost of Ownership, hoe wordt geminimaliseerd naar
energie-verbruik en gemaximaliseerd naar het opwekken van
hernieuwbare energie.
Utrecht heeft de wens dat deze gebieds- en/of gebouw ontwikkeling gaat
bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale, klimaatadaptieve,
circulaire en natuur-inclusieve stad. Onderwerpen die de revue kunnen
passeren zijn de milieubelasting van het materiaalgebruik van de
draagconstructie, omhulling, afbouw/afwerking en installaties, het
terugbrengen van het fossiel energieverbruik, de inzet van efficiënte en/of
hernieuwbare energievormen, het verbeteren van het binnenmilieu en het
effect van het initiatief op de belevingskwaliteit van de (semi-)openbare
ruimte. Maar ook meer People georiënteerde onderwerpen zijn van
belang.
Speciale aandacht gaat uit naar de toenemende schaarste van
grondstoffen, in het bijzonder zeldzame aardmetalen. Zuinig zijn met
grondstoffen is een nieuwe uitdaging.

Circulair

Op het gebied van duurzaam bouwen spelen meerdere factoren een rol.
Zo vraagt de gemeente aandacht voor circulair bouwen, groen,
klimaatadaptatie (d.w.z. beperken hittestress, berging regenwater bij

stortbuien etc.) diervriendelijk bouwen, duurzaamheidsaspecten Integrale
woonkwaliteit en een hoge kwaliteit voor de gebruiker. Een plan van
aanpak voor een circulaire ontwikkeling aan de hand van het 10-R model
(voorstel NEPROM-aanpak), welke in de uitwerking in nadere afspraken
wordt vastgelegd;

BENG

Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dit houdt in dat alle
nieuwbouw aardgasloos gebouwd wordt, en zoveel mogelijk energie
duurzaam opwekt. In de warmtevisie zijn hiervoor de eerst beleidsregels
vastgelegd (Visie warmtevoorziening Utrecht, hieronder). Concreet
betekent dit voor Utrecht dat er wordt ontworpen met de BENG methodiek
om de energiebehoefte (BENG!) te beperken en uit wordt gegaan van
lage temperatuurafgiftesystemen in gebouwen. Daarnaast dienen er
voorzieningen te worden getroffen rekening houdend met zowel
gebouwgebonden verbruik (verwarming, etc.) en gebruiksgebonden
verbruik (tv. koelkast, pc, etc.). Doel is zo min mogelijk CO2 uitstoot van
het gebouw. Het toepassen van het Nul op de Meter concept is daarbij
gewenst.
Bij toepassing van bodemwarmtepompen dient rekening te worden
gehouden met het beperken van uitputting van de bodem; volledige
regeneratie van de bodemtemperatuur is het uitgangspunt. Bij
luchtwarmtepompen dient rekening te worden gehouden met
geluidsaspecten. Tevens dient rekening te worden gehouden met het feit
dat in grote delen van de stad alleen het 1e watervoerend pakket tot 50
meter diepte gebruikt kan worden.

GPR

Een algehele duurzaamheidsprestatie wordt uitgedrukt via GPR gebouw.
GPR gebouw is een digitaal instrument om de duurzaamheid van een
woongebouw, kantoorgebouw of onderwijsgebouw in beeld te brengen.
De gemiddelde score over de vijf aspecten (energie, milieu, gezondheid,
gebruikswaarde en toekomstwaarde) moeten minimaal 8 zijn. In de
anterieure overeenkomst met Woningfonds Avenue Lumiere CV worden
afspraken gemaakt over deze score en de onderbouwing ervan.
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5.11
Kabels en leidingen
Hieronder is een overzicht opgenomen van de kabels en leidingen in het
gebied. – KLIC melding

Afbeelding: Kabels en leidingen rondom plangebied

5.12
Afvalinzameling
De inzameling van het restafval geschiedt met ondergrondse containers.
Voor elk huishouden mag de maximale loopafstand tot de
afvalvoorziening niet meer bedragen dan 125m. Gemiddeld worden 30
woningen per ondergrondse bak aangesloten. Plaatsing van bakken moet
zodanig dat ze eenvoudig geleegd kunnen worden. Richtlijnen voor het
plaatsen van ondergrondse containers zijn te vinden in het ‘Handboek
inrichting openbare ruimte’. Bij appartementen wordt vooralsnog geen
aparte inzameling van het gft voorzien.
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Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid
6.1
Economische uitvoerbaarheid
Woningfonds Avenue Lumiere C.V. is sinds 18 juli 2019 vol eigenaar van
de locatie welke niet belast is met erfpacht. Voor de realisatie van het plan
is geen aankoop van gemeentelijke grond nodig. Initiatiefnemer heeft
aangetoond dat het plan economisch uitvoerbaar is.
6.2
Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het niveau van participatie is raadplegen. De gemeente consulteert de
belanghebbenden en betrokkenen in de fase van het opstellen van deze
bouwenvelop. Dit gebeurt nadat het college de bouwenvelop heeft
vrijgegeven voor consultatie. Bewoners en andere belanghebbenden
denken mee en dragen ideeën aan om te komen tot de randvoorwaarden
voor de realisatie van het bouwplan.
6.3
Juridische uitvoerbaarheid
Een woningbouwontwikkeling op deze locatie is in strijd met de geldende
planologische regelingen. Voor realisatie van het project dient een
planologische procedure (projectbesluit of projectbestemmingsplan) te
worden doorlopen.
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Hoofdstuk 7 Verantwoording proces
7.1
Het gevolgde samenwerkingsproces
Initiatiefnemer en gemeente hebben gedurende het voorjaar en de zomer
van 2020 in samenwerking het plan uitgewerkt aan de hand van de in het
Intentiedocument aangegeven onderzoeksvragen, uitgangspunten en
wensen. In de zomer van 2020 is een gezamenlijk informatie-/consultatie
moment georganiseerd voor de buurt om reacties op het plan op te halen.
Het gevolgde samenwerkingsproces en de consultatie hebben geleid tot
deze Bouwenvelop.
7.2
Het gevolgde participatieproces
Participatie is een belangrijk onderdeel van ruimtelijke
ontwikkelingstrajecten in Utrecht. De gemeente heeft in dit project een
kaderstellende rol. Het initiatief om samen met de gemeente en
belanghebbenden tot een uitgewerkt plan te komen, ligt bij de
initiatiefnemer.
De initiatiefnemer heeft na ondertekening van het IPok/Idoc de buurt
geïnformeerd over het initiatief en is met de direct aanwonenden in
contact getreden. In de middag en avond van 7 juni 2020 is de buurt
geconsulteerd over de hoofdopzet van het plan. Er is twee maal een
inloop en een keer webinar georganiseerd. Circa 60 buurtbewoners,
vooral uit de directe omgeving, waren aanwezig.

De hoofdopzet van het plan is overwegend goed ontvangen. De
vergroening van het binnenterrein en de trapgewijze opbouw van het blok
aan het binnenterrein spreekt aan, evenals de uitstraling/architectuur van
het blok. Direct omwonenden zijn ook te spreken over het aanbod om hun
achtertuinen via het binnenterrein te ontsluiten. Meegegeven
aandachtspunten zijn het zoveel mogelijk vermijden van inkijk, zorgen
voor voldoende fietsparkeren en afvalcontainers in de openbare ruimte en
bezien van het effect van het gebouw op bezonning van de naast gelegen
panden. De meegegeven aandachtspunten worden bij de verdere
planuitwerking meegenomen en de bewoners zullen hierbij worden
betrokken. Ter info voor de buurt heeft de ontwikkelaar een website
ontworpen waar de plannen en verslaglegging van de inloop zijn te
raadplegen.
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Hoofdstuk 8 Vervolgtraject
8.1
Planproces
Deze Bouwenvelop en de anterieure overeenkomst vormen de basis voor
het verdere ontwerp van de gebouwen en de buitenruimte. Na vrijgave
worden belanghebbenden geconsulteerd. De reacties worden verwerkt in
een twee kolommenstuk en ter besluitvorming aan het college
aangeboden. Na vaststelling van de bouwenvelop in het college kan
worden gestart met de volgende fase. De initiatiefnemer heeft de keuze
om een projectbestemmingsplan aan te vragen, of een aanvraag
omgevingsvergunning met projectbesluit in te dienen. De procedure voor
een bestemmingsplan duurt ca. negen maanden tot en met vaststelling
door de raad. De projectbesluit procedure duurt ca. zes maanden tot en
met vaststelling in het college.
8.2
Planning
Nadat het college de bouwenvelop heeft vrij gegeven voor inspraak wordt
deze aan de buurt gepresenteerd voor reactie. Dit zal in het najaar van
2020 zijn. De reacties van bewoners en belanghebbenden worden samen
met de (eventueel aangepaste) Bouwenvelop vervolgens ter
besluitvorming aangeboden aan het college van B&W. Naar verwachting
zal dit eind 2020 gebeuren. Na vaststelling van de Bouwenvelop wordt
een bestemmingsplan voor de herontwikkeling opgesteld. Op het
bestemmingsplan is een formele inspraakprocedure van toepassing.
Deze zal naar verwachting plaatsvinden in voorjaar van 2021.
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