
Toelichting Bestemmingsplan, 6 oktober 2021



Agenda
➢ Voorstellen 

➢ Terugblik

➢ Plan 2020 project Gansstraat

➢ Bouwenvelop vastgesteld

➢ Huidige stand van zaken

➢ Bestemmingsplan

➢ Inhoud

➢ Procedure 

➢ Actueel plan

➢ Ontwerp binnenterrein

➢ Communicatie, vragen en contact



Voorstellen partijen

➢ Eigenaar: Woningfonds Avenue Lumiere CV, particuliere belegger in appartementen

➢ Ontwikkelaar: Vireo Vastgoed BV, Frank Zwetsloot

➢ Gemeente Utrecht: Projectleider Chris de Vet 

➢ Architect: Vocus architecten, Bob Custers

➢ Landschapsarchitect: Deltavormgroep, Michiel Huls



Doelen van deze bijeenkomst

Informeren over:

➢ Vastgesteld bouwenvelop en wijzigingen in het plan

➢ Bestemmingplan procedure

➢ Actueel ontwerp

En mogelijk om vragen te stellen en reacties te geven.



Welk proces hebben we doorlopen?

Verwerken reacties 

buurt in het plan

Ophalen reacties 

buurt op het plan

Opstellen 

bouwenvelop
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Informatie-
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e-mail
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e-mail en 
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Procedure 
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- Vaststelling

Opstellen 
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Omgevings-

vergunning
Realisatie

Bijeenkomst, 

e-mail en 

website

E-mail en

website

Bijeenkomst, 

e-mail en 

website

actueel

7 juli 2020
16 sept – 28 okt 

2021



Plan 2020

Programma

➢ 50 appartementen

➢ 50% sociale studio’s

➢ 50% vrije sector

5 bouwlagen aan Gansstraat

3 bouwlagen aan Gruttostraat



Wat waren reacties op bouwenvelop?

➢ Vijfde laag is te veel

➢ Te veel sociale huurwoningen (en geen bijzondere doelgroepen)

➢ Brandtrap aan binnenzijde 

➢ Meer groen aan voorzijde van het project

➢ Inrit aan de Gansstraat

➢ Bouw tot het bestaande blok Gruttostraat en niet dieper

➢ Werktijden van 9:00 tot 17:00



Aanpassingen bouwenvelop 2021

 Van 5 naar 4 bouwlagen aan Gansstraat

 Van maximaal 50 appartementen naar 45 appartementen

 Van 50% sociale huurwoningen naar ca. 30% sociaal (studio’s), 20% middenhuur

met voorrang voor sleutelberoepen (zorg, onderwijs en politie)

 Brandtrap binnenterrein inpandig opgelost, hierdoor blijft inrit op zelfde 

plaats



Vastgestelde bouwenvelop 

 Vastgesteld door college B&W op 13 juli 2021
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➢ Communicatie, vragen en contact



Waar staan we nu?

Verwerken reacties 

buurt in het plan

Ophalen reacties 

buurt op het plan

Opstellen 

bouwenvelop

Procedure 
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7 juli 2020
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2021



Essentie bestemmingsplan

Ruimtelijk & programma

➢ Slopen gebouwen en realiseren nieuwbouw

➢ 13 studio’s (sociaal) en 32 appartementen (midden huur en vrije sector)

➢ Begane grond aan Gansstraat krijgt entree en commerciële plint (ca 30 m2)

➢ 2 lagen plus kap in Gruttostraat, 4 lagen aan Gansstraat  

Mobiliteit

➢ Groen binnenterrein met 14 parkeerplaatsen 

➢ Gruttostraat krijgt 6 openbare parkeerplaatsen erbij

Openbare ruimte en groen

➢ Groen binnenterrein

➢ Groene terrassen en daken

Gezonde leefomgeving en duurzaamheid

➢ Inzet om energieneutraal gebouw te realiseren



Nieuwe bestemmingsplan



Wat is een bestemmingsplan?

➢ Formeel juridisch kader voor ruimtelijke ordening.

➢ Binnen de gestelde kaders van de bouwenvelop mag het project worden 

uitgewerkt naar een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning.

➢ Bestemmingsplan bestaat uit

➢ Tekening 

➢ Regels 

➢ Formele bezwaarprocedures zijn mogelijk.

➢ College van B&W neemt beslissing over bouwenvelop, gemeenteraad 

over bestemmingsplan.



Proces van de Bestemmingsplan

➢ Ontwerp bestemmingsplan is vrijgegeven voor inzage 

➢ 6 weken vanaf 16 september

➢ Zienswijzen worden beoordeeld en kunnen eventueel leiden tot aanpassingen

➢ Normaliter 12 weken na ter inzage vaststelling door gemeenteraad

➢ 2e periode ter inzage van 6 weken

➢ mogelijkheid tot in beroep gaan

➢ Bestemmingsplan onherroepelijk

➢ Bij beroep: gang naar Raad van State



Reageren op bestemmingsplan

Informatie op:

➢ Website project: www.gansstraatutrecht.nl

➢ Website gemeente Utrecht: www.utrecht.nl

Reageren:

➢ Digitaal www.utrecht.nl/bestemmingsplanreageren

➢ In een gesprek: bel 14030 voor een afspraak

➢ Schriftelijk:

De gemeenteraad van Utrecht

Ontwikkelorganisatie Ruimte

Duurzame Stad, team Omgevingsrecht

Postbus 16200

3500 CE Utrecht 
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Actueel plan



Actueel plan



Ruimtelijk & programma
➢ Wat gaat er veranderen?



Mobiliteit
Van 20 parkeerplaatsen op binnenterrein en 4 

parkeerplaatsen op hoek Gansstraat-Gruttostraat 

naar:

➢ 14 parkeerplaatsen op binnenterrein

➢ 6 parkeerplaatsen in de Gruttostraat op plaats 

van witte kruizen

➢ Aantal parkeerplaatsen op eigen terrein voldoet 

aan de parkeernorm van gemeente Utrecht

➢ Indien meer huurders een parkeerplaats wensen 

dan krijgen ze geen parkeervergunning voor 

straatparkeren – dit is gemeentelijk beleid.



Openbare ruimte en groen

➢ Groen binnenterrein

➢ Groene terrassen

➢ Groen aan gevels

➢ Sedum daken: beplanting

➢ Nadere uitwerking in fase bestemmingsplan

➢ Directe omwonenden krijgen uitnodiging



Gezonde leefomgeving en 

duurzaamheid

➢ Gevelbankjes en groen binnenterrein

➢ Met ontwerp wordt gebruik trap gestimuleerd

➢ Woningen aardgasvrij en zonder stadsverwarming ontwikkeld, streven is 

klimaatneutraal

➢ Beschikbare dakoppervlak wordt volledig functioneel ingezet. Denk aan 

zonnepanelen en mogelijk sedum.

➢ Klimaat adaptief bouwen, zorgen voor voldoende waterberging en 

tegengaan hittestress



Planning

Q3

2021 

Q4 Q1 

2022

Q2 Q3 Q4 Q1

2023

Q2 Q3

Bestemmingsplan

Omgevingsvergunning 

Slopen en saneren asbest

Saneren grond

Bouwen

Inrichten terrein

Verhuren en gebruiken



Communicatie

➢ Website: www.gansstraatutrecht.nl

➢ Presentatie schetsontwerp

➢ Bouwenvelop

➢ Link naar bestemmingsplan

➢ Q&A: meest gestelde vragen

➢ E-mail: info@gansstraatutrecht.nl

➢ Voor vragen en aanleveren ideeën 

➢ Nieuwsbrief: aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@gansstraatutrecht.nl



Vragen en reacties?

➢ Dit was de presentatie



Bedankt voor uw tijd en aandacht 


