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1. Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan Entreegebouw, Binnenstad heeft op grond van het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 9 juni 2011, 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. De periode waarbinnen 
zienswijzen konden worden ingediend eindigde op 20 juli 2011. 
 
Naar aanleiding van de ter inzage ligging zijn zienswijzen ingediend door: 
 
Reclamant Adres postcode plaats ontvangst 
1 p/a Boekel de Neree 

advocaten; Gustav Mahlerplein 
2, 1070 AM 

Amsterdam 

20 juli 2011 
2 p/a Boekel de Neree 

advocaten; Gustav Mahlerplein 
2, 1070 AM 

Amsterdam 

20 juli 2011 
 
Op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening 
is het bestemmingsplan Entreegebouw, Binnenstad met de Reguliere bouwvergunning voor het 
bouwen van woningen, winkels, parkeergarage en kantoorruimten (Entreegebouw) 
(BV20900006) in procedure gebracht.  
Daarnaast heeft de Archeologievergunning op grond van de verordening op de archeologische 
monumentenzorg van de gemeente Utrecht voor de ontgravingswerkzaamheden die 
noodzakelijk zijn voor het realiseren van de woningen, winkels, parkeergarage en 
kantoorruimten (Entreegebouw) tegelijkertijd ter inzage gelegen.  
 
Bevoegdheden bestuur 
De vaststelling van het bestemmingsplan, inclusief de behandeling van de ingekomen 
zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan, vindt plaats door de gemeenteraad. Het 
college beslist over de aanvragen om bouwvergunning en archeologievergunning, inclusief 
de zienswijzen daarover.  
In dit vaststellingsrapport zijn de zienswijzen die betrekking hebben op het bestemmingsplan, 
weergegeven. De zienswijzen die betrekking hebben op de bouwvergunning zijn behandeld in 
een separaat rapport "weergave zienswijzen en gemeentelijke reactie bij collegeadvies inzake 
bouwvergunning".  
 

2. Ontvankelijkheid 
De zienswijzen van de reclamanten genoemd onder 1 en 2 zijn binnen de termijn van ter 
inzage legging bij de raad ingekomen dan wel tijdig aan dit bestuursorgaan verzonden. 
Zienswijze 2 is ondertekend door meerdere partijen, waarvan 3 partijen hangende de 
procedure hun zienswijze inmiddels hebben ingetrokken.  
 

3. Zienswijzen 
Onderstaand zijn de ingediende zienswijzen samengevat en direct aansluitend, per 
onderdeel, cursief van beantwoording voorzien. Per zienswijze is aangegeven in de 
conclusie of deze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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4BReclamant 1  
 
Reclamant vreest de negatieve gevolgen naar aanleiding van de uitvoering van de 
plannen zoals die worden mogelijk gemaakt met het ontwerpbestemmingsplan, zowel 
voor haar eigen belang als voor de leefbaarheid van de binnenstad van Utrecht. En 
vraagt zich in dat kader af of de plannen ter herontwikkelen van Hoog Catharijne ook 
zorgen voor het een verbetering van de (sociale) veiligheid en leefbaarheid van Hoog 
Catharijne.  
 
 

I.Keuzen herontwikkeling 
 
1. Belangrijk onderdeel van de visie A (red. referendum Stationsgebied 2002) was 

het terugbrengen van de Catharijnesingel, zodat een langgerekt park aan het 
water gerealiseerd kon worden. Echter, het huidige bruggebouw over de singel 
zal in de toekomstige situatie worden verbreed en verhoogd, dit ligt weliswaar 
in lijn met hetgeen in de Structuurvisie uit 2006 staat, maar is in strijd met 
hetgeen in 2002 in het kader van het Masterplan is gepresenteerd. Hieraan 
kleven volgens reclamant de volgende bezwaren: 

 
a. Kostbare open ruimte wordt overkapt, hetgeen leefbaarheid niet zal bevorderen. 

Bovendien wordt de toegevoegde waarde van de Catharijnesingel voor 
belangrijk deel teniet gedaan; 

b. Door ontwikkeling 2 looproutes ontstaat 1 minder populaire route. Dat kan 
leiden tot minder (toevallige) passanten langs winkel reclamant en is slecht voor 
populariteit geheel Hoog Catharijne. Daarbij bestaat de vraag of er behoefte is 
aan extra detailhandelsmeters. Leegstand heeft gevolgen voor invullen van 
winkelruimten. Door het ontstaan van onoverzichtelijke situaties enerzijds en 
toevoeging van extra winkelvolume (dus leegstand) anderzijds lijdt dit 
bovendien tot achteruitgang van de sociale veiligheid en sociale controle.  

 
 
Reactie: 
1. De uitslag van het referendum van 15 mei 2002, Visie A, is uitgewerkt in het 

Masterplan Stationsgebied. Dit Masterplan is in 2003 door de gemeenteraad 
vastgesteld en in 2004 geactualiseerd middels een addendum. Het masterplan (met 
inbegrip van addendum) is een plan op hoofdlijnen en heeft als planfiguur geen 
juridisch-planologische status, maar geldt politiek-bestuurlijk als kaderstellend voor 
de verdere planontwikkeling.  
Om de in het Masterplan ingezette ontwikkelingsrichting daadwerkelijk tot uitvoering 
te kunnen brengen was een juridisch-planologische basis nodig. Het op 14 december 
2006 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurplan Stationsgebied is de 
juridische verankering van het Masterplan. In het Structuurplan wordt (op hoofdlijnen) 
het planologische kader gegeven voor de ontwikkeling van het stationsgebied tot en 
met 2015. Dit betekent dat ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden middels een 
bestemmingsplan bezien worden tegen de achtergrond van het Structuurplan. 
 
Reclamant stelt in haar zienswijze een aantal keuzen die reeds gemaakt zijn in het 
kader van het vastgestelde Structuurplan 2006 ter discussie en gaat in haar 
zienswijze onder meer in op de overbouwing van de Catharijnesingel (de 
zogenaamde Catharijneknoop) dat buiten onderhavig bestemmingsplan ligt. Op 
voorhand dient opgemerkt te worden dat dit  geen onderdeel uitmaakt  van deze 
procedure.    

 
a. De overbouwing van de Catharijnesingel maakt geen onderdeel uit van dit 

bestemmingsplan, reden waarom de stellingen van reclamant hierover buiten 
beschouwing blijven.  
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b. U2 looproutes U  

 
Dat een extra looproute in de rede ligt, houdt met een aantal factoren verband. 
Belangrijk is het stedenbouwkundige uitgangspunt dat Hoog Catharijne, en daarmee 
het Entreegebouw, ook als een zelfstandig functionerend winkelcentrum zal 
functioneren en niet ‘slechts’ als loopverbinding tussen enerzijds het spoor en 
anderzijds de binnenstad. Deze dubbelfunctie brengt met zich mee dat er twee 
soorten bezoekers zullen zijn: enerzijds winkelend publiek en anderzijds passanten. 
De twee looproutes faciliteren beide deze twee soorten bezoekers: het winkelend 
publiek zal de twee looproutes gebruiken om een ‘winkelrondje’ tussen de 
verschillende winkels te kunnen maken; de passanten kiezen de looproute die – qua 
afstand en bezetting – de snelste doorgang biedt en daarnaast afhankelijk is van de 
(eind)bestemming. De twee looproutes worden dus juist gecreëerd om de groeiende 
bezoekers- en passantenstromen goed te faciliteren, om ervoor te zorgen dat 
consumenten op een prettige manier door het winkelcentrum kunnen lopen en om een 
optimale aansluiting op het bestaande stedelijk weefsel van de binnenstad van 
Utrecht te hebben.  
 
Verder  maakt de keuze voor twee looproutes door Nieuw Hoog Catharijne het 
mogelijk dat niet alleen grootwinkelbedrijven maar ook kleinere winkeliers 
gefaciliteerd kunnen worden. Door het beschikbare oppervlak met twee looproutes te 
doorsnijden ontstaan er als het ware twee winkelstraten met daaraan ook kleinere 
(minder diepe) winkeloppervlaktes. Met één looproute is er slechts één winkelstraat 
met grote (diepere) winkelruimtes. Dergelijke grote ruimtes zijn uitsluitend geschikt 
voor grootwinkelbedrijven. De keuze voor twee looproutes betekent derhalve dat ook 
de kleinere winkeliers kunnen worden gehuisvest. Een dergelijke variatie brengt met 
zich mee dat een duurzamer en hoogwaardiger winkelcentrum gerealiseerd kan 
worden. Dit komt de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan ten goede.  
 
 
UDrukke en minder drukke route U 
Het is niet aannemelijk  dat er een drukke en minder drukke route zouden ontstaan. 
Het passerende publiek zal in de regel de route kiezen die het minst druk is, hetgeen 
een nivellerend effect zal hebben op de drukte van beide routes. Voor wat betreft het 
winkelend publiek is evenmin aannemelijk dat een voorkeur voor een bepaalde route 
zal ontstaan, dit nu de ontwikkelaar van het Entreegebouw door het strategisch 
verhuren van haar winkeloppervlak in zal zetten op een optimale spreiding van 
verschillende populaire formules over het winkelcentrum.  
 
 
UExtra detailhandelsoppervlak 
Uit een aantal omstandigheden blijkt dat er behoefte bestaat aan extra 
detailhandelsoppervlak in Hoog Catharijne. 
 
Een van deze omstandigheden is de verwachting dat Hoog Catharijne steeds 
bezoekers zal ontvangen. Dit komt onder meer door de groei van het treinverkeer en 
realisatie van het netwerk voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Als gevolg van 
deze ontwikkelingen zal het huidig aantal passagiers in het openbaar vervoer bijna 
verdubbelen naar circa 100 miljoen in 2020. Daarnaast groeit het inwoneraantal van 
Utrecht ook fors door de realisatie van Leidsche Rijn en daarnaast door de autonome 
groei. Deze groei heeft positieve invloed op het aantal bezoekers en passanten van 
Hoog Catharijne. Door de herontwikkeling van het Entreegebouw sluit Hoog 
Catharijne beter aan op de oude Binnenstad; tezamen met de groei komt dit de 
populariteit van Hoog Catharijne ten goede. Het ligt dus allerminst in de lijn der 
verwachting dat Hoog Catharijne in de komende jaren minder populair zal worden. 
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Het centrum van Utrecht is een van de belangrijkste winkelgebieden van het land en 
kan gezien worden als een centrale ontmoetingsplaats. De doelstelling van het 
programma winkelen is de positie van het centrum van Utrecht als toplocatie te 
versterken en een uitbreiding van het winkelareaal te realiseren, die nodig is vanwege 
de groei van het aantal inwoners en reizigers. Gezien de groei zal het winkelareaal in 
het Stationsgebied conform het Structuurplan tot 2015 met circa 45.000 m2 
verhuurbare vloeroppervlakte kunnen worden uitgebreid.  
 
Hoewel de verplichting tot een distributie planologisch onderzoek is vervallen, dient 
het stelsel van distributieve voorzieningen wel bij de belangenafweging betrokken te 
worden. Uit de distributie-planologische onderzoek uit juli 2008 blijkt dat er een forse 
uitbreidingsruimte is in de Utrechtse binnenstad voor niet-dagelijkse goederen 
(44.000 m2 wvo) en voor dagelijkse goederen (5.400 m2 wvo). Ook blijkt hieruit dat 
een forse uitbreiding nodig is als inhaalslag, dit nu de kooporiëntatie op Utrecht is 
afgenomen. Het kwalitatief en kwantitatief vergroten van aanbod van commerciële 
ruimten in het Entreegebouw zal het totale aanbod van Utrecht versterken. De 
omvang van het gebouw is daarnaast passend voor de functie en positionering op 
deze locatie binnen Utrecht. In het voorgaande is reeds gebleken dat het programma 
passend is op de betreffende locatie. Van leegstand van winkels zal naar onze 
mening dan ook geen sprake zijn. 
 
Gezien vorenstaande is de gemeente van mening dat geen sprake zal zijn van een 
ernstige ontwrichting van het voorzieningsniveau.   
U 
Achteruitgang sociale veiligheid en leefbaarheid 
UTen aanzien van de leefbaarheid en veiligheid wordt opgemerkt dat deze door het 
toevoegen van een tweede looproute juist wordt versterkt. Waar de huidige 
bebouwing vooral naar binnen toe gekeerd is en blinde gevels bevat, worden er 
straks juist entrees en etalages toegevoegd, die de levendigheid van het gebied 
herstellen. Van onoverzichtelijke situaties is geen sprake. De gemeente is van mening 
dat door de herontwikkeling van het Entreegebouw sprake is van een verbetering op 
het gebied van sociale veiligheid en sociale controle. 
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II.Begrenzing  
 
Reclamant kan zich niet verenigen met de gekozen begrenzing van het  
bestemmingsplangebied. Dit is in strijd met goede ruimtelijke ordening, algemene  
beginselen van behoorlijk bestuur. Gezien de aard en functie van de bebouwing had 
volgens reclamant ruimer begrensd moeten worden. Tussen de verschillende 
deelgebieden bestaat grote mate van functionele samenhang.  
Ten onrechte is bijvoorbeeld het gebouw van reclamant 1 en overige bebouwing 
van Hoog Catharijne buiten het plangebied gelaten. Functionele samenhang tussen 
dit bestemmingsplan en nog op te stellen bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne 
blijkt onder meer uit de juridische plantoelichting waarin reeds is voorgesorteerd 
op het te zijner tijd samenvoegen van de 2 plannen tot 1 plan/bestemming. Dat 
laatste is in strijd met het transparantiebeginsel en in strijd met rechtzekerheid, 
waardoor belangen van reclamant niet op goede wijze afgewogen kunnen worden. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de reclamant, als belanghebbende, in het traject 
onvoldoende is betrokken.  
 
Reactie: 
De eindsituatie van de herontwikkeling van het stationsgebied kan worden afgeleid uit het 
structuurplan Stationsgebied van 2006. Dit structuurplan dient als onderlegger voor alle 
ontwikkelingen in het stationsgebied. De herontwikkeling van het Stationsgebied wordt 
vervolgens gefaseerd via verschillende procedures planologisch mogelijk gemaakt op het 
moment dat bepaalde ontwikkelingen zijn uitgekristalliseerd.  
 
In dit bestemmingsplan zijn alle gebieden (exclusief het gebouw van reclamant 1) 
opgenomen tussen de, recent door de gemeenteraad vastgestelde, bestemmingsplannen 
Catharijnesingel en Binnenstad.  
 
Het primaire belang voor de keuze van de begrenzing van het plangebied voor 
bestemmingsplan Entreegebouw is het faciliteren van de reeds uitgekristalliseerde 
ontwikkeling van het Entreegebouw. Het Entreegebouw zal een zelfstandig en 
beeldbepalend gebouw zijn, duidelijk afgebakend van de beoogde overbouwing van de 
Catharijnesingel. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt een logische keuze, aangezien het 
Entreegebouw ook zelfstandig kan functioneren, ook zonder koppeling met de volledige 
herontwikkeling van het overige deel van Nieuw Hoog Catharijne. De reden waarom in de 
juridische plantoelichting is voorgesorteerd op een maximale flexibiliteit voor het 
uitwisselen van programma tussen de verschillende onderdelen van Hoog Catharijne 
vindt haar oorsprong in het faciliteren van een goed en duurzaam functionerend Hoog 
Catharijne. Naar mening van de gemeente is hierdoor sprake van een goede ruimtelijke 
ordening.   
 
Dat het gebouw van reclamant buiten het plan is gelaten, vloeit voort uit het feit dat 
eigendom van reclamant geen onderdeel uitmaakt van de huidige 
herontwikkelingsplannen. Bovendien is het bij ons bekend dat er ideeën en een aanzet 
voor planvorming is voor een deel van het gebouw van reclamant 1. Aangezien een 
bestemmingsplan de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden vastlegt voor een periode 
van 10 jaar ligt het in lijn met het beleid een nieuw (separaat) bestemmingsplan voor die 
specifieke ontwikkeling te maken wanneer deze is uitgekristalliseerd.  
 
Ten slotte dient opgemerkt te worden dat het eigendom van reclamant onderdeel blijft 
uitmaken van Hoog Catharijne en haar ingangen/toegangen niet worden gewijzigd. Met 
het definiëren van de bestemmingen is expliciet rekening gehouden met de belangen van 
de reclamant. De mening van reclamant ten aanzien van het schaden van haar belangen 
wordt, gelet op het bovenstaande, niet gedeeld. 
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III.Detailniveau 
 
In het bestemmingsplangebied wordt een grote mate van vrijheid gelaten. Dit is 
gezien de aard en de functie van de locatie in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. Niet alle belangen zijn hierin evenwichtig meegenomen, want 
veranderingen in indeling en functies zijn op basis van het bestemmingsplan veelal 
direct mogelijk in de bestemming Centrum. Dit had volgens reclamant voorkomen 
moeten worden door te bestemmen met een hoger detailniveau. In het 
ontwerpbestemmingsplan is slechts een beperking van het maximum oppervlak 
opgenomen, waardoor niet in redelijke mate kan worden ingeschat of een bepaalde 
bouwvergunning/ wijziging van het gebruik overeenkomstig het bestemmingsplan 
is. Het is niet mogelijk een totaalbeeld van de ruimtelijk-functionele consequenties 
te verkrijgen op basis van het ontwerpbestemmingsplan en het ingediende 
bouwplan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in Hoog Catharijne meerdere 
gerechtigden belangen hebben en voor reclamant een onvoldoende rechtszekere 
situatie ontstaat. Daarbij is het in zijn algemeenheid niet aannemelijk dat de 
eigenaren/ erfpachtgerechtigden/etc.. in de gehele planperiode dezelfde zullen 
blijven. Kortom, het is van groot belang dat verschillende bestemmingen in groter 
detail worden vastgelegd in het bestemmingsplan.  
 
 
Reactie: 
Het bestemmingsplan regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de gronden. Op 
welke wijze deze gebouwen worden ingedeeld is stedenbouwkundig niet relevant.  
 
In onderhavig bestemmingsplan zijn aan de verschillende functies maximale oppervlaktes  
toegekend. Ook zijn bepaalde functies uitsluitend mogelijk in specifieke delen van het 
plangebied. De flexibiliteit die in het gebruik van de gronden behorende tot het 
bestemmingsplangebied  is mogelijk gemaakt anticipeert binnen de wettelijke kaders op 
eventuele wijzigingen van trends in het betreffende winkelgebied. Naar de mening van de 
gemeente is een goede ruimtelijke ordening juist gebaat bij een bepaalde mate van 
flexibiliteit zodat op de meest optimale wijze invulling gegeven kan worden aan het 
gebied.  
 
De belangen van reclamant zijn expliciet meegewogen in het ontwerp van de regels en de 
verbeelding van bestemmingsplan Entreegebouw. Voor de delen in het plangebied die 
grenzen aan eigendom van reclamant is expliciet geanticipeerd op het uitsluiten van 
ontwikkelingen die direct de belangen van reclamant kunnen schaden. Kortheidshalve 
wordt hierbij verwezen naar paragraaf 7.4 van de toelichting van het bestemmingsplan 
waarin een expliciete passage is opgenomen ter verduidelijking van vorenstaande 
belangenafweging.  
 
Daarnaast biedt het bestemmingsplan een voldoende concreet kader om aanvragen om 
omgevingsvergunningen aan te kunnen toetsen. Het feit dat meerdere gerechtigden in het 
gebouw aanwezig zijn speelt hierbij geen rol. Voor alle gerechtigden vigeren de regels 
van het bestemmingsplan. Daarbij wordt opgemerkt dat er in het deel van Hoog 
Catharijne dat onder onderhavig bestemmingsplan valt thans geen andere 
eigenaren/erfpachtgerechtigden zijn. 
 
Naar onze mening zijn de belangen van reclamant op een juiste wijze meegewogen in het 
tot stand komen van de bestemmingsregeling, waarbij het vanuit het oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening onwenselijk is de gronden met een hoger detailniveau te 
bestemmen. 
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IV.Bouwmogelijkheden  
 
1. Op basis van de planregels bestaat er de mogelijkheid bebouwing voor de 

(hoofd)entree's van reclamant op de begane grond en laag 1 te realiseren. De 
zones die bebouwing moet voorkomen 'specifieke vorm van verkeer – 
voetgangersgebied 1' en 'specifieke vorm van verkeer – voetgangersgebied 2' 
zijn te beperkt. De zones direct voor de entrees op de eerste en tweede etage 
kunnen namelijk worden bebouwd, waardoor zicht op entrees wordt 
weggenomen. Dit is vanuit commercieel en veiligheids oogpunt onwenselijk. De 
afwijkingsbepaling artikel 3.4 werkt vorenstaande verder in de hand.  

 
Reactie: 
Het handhaven van de zichtbaarheid van de entrees is geregeld door de zones direct 
naast het eigendom (en entrees) van de reclamant te voorzien van een specifieke 
aanduiding ‘Specifieke vorm van verkeer – Voetgangersgebied 1  (SV-vg1)’ en  
‘Specifieke vorm van verkeer – Voetgangersgebied 2  (SV-vg2)’. Ten behoeve van het 
beschermen van de belangen van reclamant zijn deze zones expliciet overgenomen uit 
het vigerende bestemmingsplan. De zones variërend in breedte tussen 6 meter en 16 
meter mogen conform artikel 3.3.1. van de regels behorende bij het bestemmingsplan 
slechts gebruikt worden ten behoeve van een voetgangersgebied.  
 
In artikel 3.4 van de regels is opgenomen  dat voornoemde voetgangerszones slechts 
middels een afwijkingsbesluit gebruikt kan worden voor andere doeleinden dan 
voetgangersgebied. Namelijk nadat getoetst is dat veilige loopstromen gegarandeerd 
kunnen worden en de belangen van reclamant niet wordt geschaad.  
 
Deze twee zones tezamen zorgen ervoor dat het voetgangersgebied in stand blijft en 
geen sprake is van wegnemen van zicht op de entrees op het eigendom van de 
reclamant.  
 

 
2. Reclamant maakt bezwaar tegen het mogelijk maken van 2 entrees en 2 

looproutes. De vrees bestaat dat 1 route minder zal worden gebruikt door 
winkelend publiek (1 hoofdroute en 1 bypassroute). Daarnaast is het onduidelijk 
of de bestaande roltrappen worden gehandhaafd op de bestaande locatie. 
Wanneer dit niet het geval is betekent dat dat passanten niet meer direct langs 
de hoofdingang van reclamant worden geleid. Dit zou problemen in het kader 
van leefbaarheid en veiligheid in de hand kunnen werken en daarnaast had de 
specifieke situering in het bestemmingsplan geregeld moeten worden.  

 
 
Reactie: 
Voor het deel van de zienswijze waarin de vrees wordt uitgesproken dat 1 route minder 
populair wordt, wordt verwezen naar reactie van I.1. onder b..  
 
Het bestemmingsplan staat een bepaalde uitwerking van de bestaande bouw- en 
gebruiksmogelijkheden toe. Situering van de roltrappen op de bestaande locatie is in het 
voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt, maar ook een andere uitvoering 
behoort tot de mogelijkheden. Situering van roltrappen betreft een uitvoeringsaspect dat 
niet ruimtelijk relevant is en derhalve niet in een bestemmingsplan wordt geregeld. Dit zal 
op bouwplanniveau worden uitgewerkt in een later stadium, waarbij de concrete situatie 
uit de bouwaanvraag getoetst zal worden aan de diverse veiligheidsaspecten. Hierbij 
hecht de gemeente eraan om op te merken dat het niet aannemelijk is dat realisatie van 
twee looproutes een bedreiging zal zijn voor de veiligheid. Een tweede looproute biedt in 
geval van calamiteiten een extra route waar het publiek zijn toevlucht kan zoeken. Ook 
kan deze route dienen om de hulpdiensten sneller ter plekke te laten zijn. De tweede 
looproute vormt naar mening van de gemeente dan ook geen bedreiging voor de 
veiligheid, maar dient deze juist. 
Met in achtneming van vorenstaande ziet de gemeente niet in waarom dit negatieve 
gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid en veiligheid in het Entreegebouw.  
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V.Alternatief plan 
 
1. ULooproute U 

Op basis van recente jurisprudentie dient in bestemmingsplannen voor en 
nadelen van alternatieven in de belangenafweging betrokken te worden.  
Concreet wordt hierbij door de reclamant verwezen naar een alternatief met 
slechts één looproute.  
 
USociale veiligheid en leefbaarheid 
Voordelen van één looproute boven de variant met twee looproutes betreffen 
niet alleen leefbaarheidsaspecten, maar ook aspecten in het kader van het 
verbeteren van de openbare orde, veiligheid en kwaliteit van de openbare 
ruimte. Er kan namelijk volstaan worden met een aanzienlijk minder breed 
bruggebouw om de oversteek over de Catharijnesingel te maken. Gezien huidige 
problematiek omtrent sociale veiligheid en leefbaarheid dient het ontstaan van 
een 'onderwereld' zo veel mogelijk voorkomen te worden.  

 
Reactie: 
U 
Looproute U 
Vooropgesteld dient te worden dat het bestemmingsplan diverse inrichtingen van het 
Entreegebouw mogelijk maakt. Het bestemmingsplan schrijft niet concrete inrichting met 
twee looproutes voor. Dit betekent dat op basis van de regels en verbeelding behorende 
bij dit bestemmingsplan niet kan worden afgeleid dat twee looproutes worden 
gerealiseerd. Hiermee is onderhavig bestemmingsplan niet bepalend voor de toekomstige 
looproutes. 
 
Wel kan uit het bouwplan worden afgeleid dat de ontwikkelaar beoogt vergunning te 
krijgen voor het realiseren van 2 looproutes. Aan dit voornemen is een uitgebreid 
ontwerpproces vooraf gegaan, waarbij meerdere alternatieven de revue hebben 
gepasseerd. 
 
Ten aanzien van de stellingen omtrent een alternatief plan merkt de gemeente op dat de 
ontwerpfase reeds enkele jaren gepasseerd is. In de ontwerpfase zijn allereerst door de 
ontwikkelaar op schetsniveau meerdere alternatieven en ontwerpvarianten bedacht, 
waarbij het Masterplan Stationsgebied als uitgangspunt diende. Deze ontwerpen zijn 
allen vanuit meerdere invalshoeken beoordeeld, niet alleen stedenbouwkundig, maar ook 
met het oog op onder meer de maatschappelijke en financiële haalbaarheid. Vervolgens 
is het meest optimale plan in enkele workshops samen met de gemeente behandeld en 
uitgewerkt. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot de huidige herontwikkelingsplannen en 
de keuze voor de tweede looproute is reeds in 2006 in het Structuurplan opgenomen. Dat 
onvoldoende oog is (geweest) voor alternatieven is dan ook zeker niet juist. 
 
USociale veiligheid en leefbaarheid 
De aspecten leefbaarheid, openbare orde, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte 
zijn uitgebreid aan bod gekomen bij het opstellen van het Structuurplan en het 
Masterplan. De gemeente is van mening dat middels het Structuurplan (en bijbehorende 
bijlagen; onder meer ‘Veiligheids- en beheerrapportage herontwikkeling Stationsgebied 
Utrecht’) voldoende is aangetoond dat voldoende kwaliteit in het gebied gerealiseerd kan 
worden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het ontstaan van een zogenaamde 
'onderwereld' voorkomen zal worden door het mogelijk maken van een diversiteit aan 
functies op de begane grond. Dit zorgt voor levendigheid van het openbaar gebied 
waarbij winkelend publiek, bewoners, werkenden en bezoekers van horeca en culturele 
instellingen elkaar in de openbare ruimte afwisselen, zodat er voortdurend een zekere 
sociale controle is. 
 
In het ontwerpbestemmingsplan Entreegebouw is de ontwikkeling van  
(publieksaantrekkende) functies in de plinten van het Entreegebouw expliciet mogelijk  
gemaakt. In de zone aan de zijde van het Muziekpaleis en de Catharijnesingel behoort  
realisatie van zelfstandige horecavestigingen tot de mogelijkheid.  
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Dit is vastgelegd om bij te dragen aan een vergroting van de levendigheid en leefbaarheid 
op de begane grond  en draagt daardoor bij aan het voorkomen van het ontstaan van een 
‘onderwereld’. Ter verduidelijking van vorenstaande is in de toelichting van het 
bestemmingsplan een passage toegevoegd over de (sociale) veiligheid.   
 
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat het bruggebouw (overbouwing van de 
Catharijnesingel) buiten het plangebied valt en dat daar daarom in dit kader niet verder 
op wordt gereageerd.  
 
2. Corio heeft in haar reactie op het alternatief plan aangegeven dat twee 

loopstromen onder meer gewenst zijn omdat de consumenten graag een rondje 
lopen in het winkelcentrum. Reclamant meent dat Hoog Catharijne eerder gezien 
kan worden als snelle route van station naar de stad, dan als standaard 
winkelcentrum.  

 
Reactie: 
Voor een reactie wordt allereerst verwezen naar reactie op deze zienswijze van I.1. onder 
b.   
 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de huidige plannen (waaronder keuze voor 2 
looproutes) gebaseerd zijn op  een zeer intensief en langdurig proces om te komen tot 
herontwikkeling van Hoog Catharijne. Hierbij zijn de volgende mijlpalen van belang 
geweest:  

 het raadplegend referendum over visie A en 1 in 2002; 
 het Masterplan Stationsgebied uit juni 2003; 
 het geactualiseerd Masterplan Stationsgebied uit november 2004 met daarbij o.a. de 

bilaterale intentieovereenkomst Hoog Catharijne; 
 de bilaterale ontwikkel/ projectovereenkomst Vredenburg uit maart 2006 

(overeenkomst tussen de gemeente en Hoog Catharijne); 
 de bilaterale ontwikkel/ projectovereenkomst Radboud, koppen OV-Terminal uit 

januari 2008; 
 het plan voor de zogenaamde Catharijneknoop (de overbouwing over de 

Catharijnesingel). De gemeenteraad heeft hiermee in december 2009 ingestemd. 
 
Bij  brief van wethouder Everhardt van. 2 november 2010,  en de brief van het college van 
B&W van 29 maart 2011 is  een standpunt ingenomen waarom niet inhoudelijk op het  
alternatieve plan wordt ingegaan. Aangezien de ontwikkeling (zie de mijlpalen) voldoende  
onderbouwd tot stand is gekomen zijn wij van mening dat de spreiding van de grote  
loopstroom van mensen over twee assen mede uit het oogpunt van beheer, veiligheid en  
leefbaarheid de voorkeur heeft. 

 
3. Reclamant geeft aan dat onvoldoende is onderzocht of er wel behoefte is aan 

een uitbreiding van het aantal vierkante meters voor detailhandel. Uitbreiding 
van vierkante meters zorgt bovendien niet per definitie voor de gewenste 
kwaliteitsslag. Belangrijker is de opzet en de sfeer van Hoog Catharijne. 

 
Reactie: 
Op basis van de Actualisatie distributieve analyse Utrecht-centrum d.d. 21 juli 2008 is 
voldoende aannemelijk gemaakt dat door toedoen van de herontwikkeling van het 
Entreegebouw geen sprake is van een duurzame ontwrichting van het 
voorzieningenniveau. Dit rapport zal toegevoegd worden aan het bestemmingsplan.  
 
Ten aanzien van de opzet en sfeer van Hoog Catharijne dient opgemerkt te worden dat  
dat niet ruimtelijk relevant is en niet geregeld wordt in een bestemmingsplan.  
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4. Door Atkins is een analyse opgesteld van een zogenaamde 'calamiteiten 

simulatie'. In die analyse wordt ingegaan op de kwetsbaarheid van de plannen 
en wordt een optimalisatievoorstel gedaan.  

 
Reactie: 
Het bestemmingsplan maakt een veilige inrichting van het Entreegebouw mogelijk. 
Veiligheidsaspecten zijn (onder meer door de brandweer) concreet beoordeeld op de 
wettelijke kaders in de aanvraag voor omgevingsvergunning bouwen. Hierop wordt in het 
rapport 'weergave zienswijzen en gemeentelijke reactie bij collegeadvies inzake 
bouwvergunning' concreet ingegaan.  
 
Verder wordt opgemerkt dat een dergelijke analyse van Atkins bij de zienswijze ontbrak.  
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VI.Formeel aspect 
 
Reclamant meent dat niet alle stukken elektronisch beschikbaar zijn 
gesteld. Op grond van artikel 3.8 lid 1 onder a Wro had dit wel 
gemoeten.  
 
Reactie: 
Ingevolge artikel 3.8 lid 1 onder a van de Wro is (voor zover hier van belang) op de 
voorbereiding van het bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) van toepassing, met dien verstande dat het ontwerpbesluit met de hierbij 
behorende stukken tevens elektronisch beschikbaar gesteld dient te worden. Ingevolge 
artikel 3.11 lid 1 Algemene wet bestuursrecht legt het bestuursorgaan het ontwerp van 
het te nemen besluit met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs 
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het ontwerp, ter inzage.  
 
Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Invoeringswet Wro (kamerstukken II, 
2006/2007, 30 938, nr. 3, p.46) blijkt dat de wetgever ervan uitgaat dat de zinsnede “met 
de hierbij behorende stukken” in artikel 3.8 eerste lid onder a uitsluitend ziet op het 
ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting. Dit betekent dat in ieder 
geval de verbeelding, de regels en de toelichting (inclusief eventuele bijlagen) bij het 
ontwerpbestemmingsplan langs elektronische weg beschikbaar moeten worden gesteld.       
 
Artikel 1.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft een uitputtende opsomming 
van welke besluiten digitaal ontsloten moeten worden. Daar staat een bouwvergunning 
niet bij, deze is dus niet elektronisch beschikbaar gesteld. Ten onrechte veronderstelt 
reclamant daarnaast dat het ontwerpbesluit archeologievergunning niet elektronisch ter 
inzage heeft gelegen. Deze is elektronisch gepubliceerd op de website van de gemeente, 
middels een link naar RO-publiceer ( HUhttp://0344.ropubliceer.nl/?phID=34017252-ADD2-
4CC7-AAB3-206AE20CCD70 UH).  
 
Zoals gebruikelijk hebben daarnaast alle stukken (Ontwerpbestemmingsplan Entreegebouw, 
Binnenstad en aanverwante ontwerpvergunningen) analoog ter inzage gelegen op het 
Informatiecentrum gemeente Utrecht (Vinkenburgstraat 26) en bij de Balie Bouwen Wonen 
en Ondernemen van Stadsontwikkeling (Rachmaninoffplantsoen 61).  
 
Wij zijn van mening dat alle stukken die noodzakelijkerwijs nodig waren voor beoordeling  
van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen ter inzage hebben gelegen 
en dat het plan niet is voorbereid in strijd met het bepaalde in de Wro of Awb.  
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VII.Toelichting  
 
1. In de toelichting wordt opgemerkt dat de ontwikkelingen die 

voorzien worden in het bestemmingsplan in lijn liggen met 
ingezette beleid uit Detailhandelsnota. Reclamant geeft aan dat het 
haar onduidelijk is op welke wijze die uiteenzetting gerechtvaardigd 
kan worden nu dit niet wordt vastgelegd in de regels behorende bij 
het bestemmingsplan. Volgens reclamant dient conform de 
Detailhandelsnota, Hoog Catharijne namelijk 'het accent te leggen 
op  algemene warenhuizen, filiaalbedrijven, nieuwe internationale 
winkelformules, branchespecifieke warenhuizen, lifestylewinkels en 
het nadrukkelijke aanbod van dagelijkse goederen. Daarnaast zal 
Hoog Catharijne moeten inspelen op de verblijvende consument.' 
Kortom, nadere uitwerking van karakterisering van winkelgebied 
had in de planregels vertaald moeten worden.  

 
Reactie: 
Het vastleggen van een bepaalde branchering in het bestemmingsplan is niet mogelijk. 
Dit zou immers uitsluitend zijn ingegeven door economische criteria. Uit het handboek 
van de EU volgt dat, op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie, redenen van 
economische aard (bijvoorbeeld bescherming van een bepaalde categorie 
marktdeelnemers, instandhouding van een bepaalde marktstructuur enz.) geen 
rechtvaardiging kunnen vormen voor beperkingen van de fundamentele vrijheden van de 
interne markt, waaronder de vrijheid van vestiging.  
 
Uit de lijn in de rechtspraak kan worden geconcludeerd dat een vestiging of uitbreiding 
van een vestiging alleen maar mag worden geweigerd op grond van een dirstributie 
planologisch onderzoek, als gebleken is dat er sprake is van duurzame ontwrichting van 
het voorzieningenniveau.  Aangezien op basis van de Actualisatie distributieve analyse 
Utrecht-centrum reeds is aangetoond dat middels het vaststellen van het 
bestemmingsplan geen sprake zal zijn van een duurzame ontwrichting van het 
voorzieningenniveau is de gemeente van mening dat het verder detailleren van de 
bestemmingen (brancheren) geen ruimtelijk doel dient en daardoor in strijd is met artikel 
1.1.2. Bro F

1
F.  

 
 
2. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt ingegaan op het 

Masterplan, maar wordt ten onrechte geen conclusie getrokken ten 
aanzien van de beoogde ontwikkeling met het 
ontwerpbestemmingsplan. Reclamant geeft aan dat de belangrijkste 
doelstellingen uit het Masterplan: verbeteren van de veiligheid en 
vergroten van de leefbaarheid van Hoog Catharijne, niet worden 
gehaald.  
 

                                                      
1 Bij de invoering van het Aanpassingsbesluit Dienstenrichtlijn, dat diverse besluiten 
aanpaste ter implementatie van de Dienstenrichtlijn, werd artikel 1.1.2 aan het Besluit 
ruimtelijke ordening toegevoegd. In het artikel is onder andere geregeld, dat bij het stellen 
van regels in een bestemmingsplan moet worden voorkomen dat strijdigheid ontstaat met 
artikel 14, aanhef en onder 5, van de Dienstenrichtlijn. Oftewel, er mogen geen 
economische criteria ten grondslag liggen aan eisen die in het bestemmings-  
plan zijn opgenomen. Wel mogen er ruimtelijke ordeningsmotieven aan de bestemmings- 
planvoorschriften ten grondslag liggen. Als voorbeeld worden aangehaald het voorkomen 
van ontwikkelingen, die ongewenst zijn vanuit overwegingen van ruimtelijke kwaliteit, 
overlast, bereikbaarheid van voorzieningen, leegstand en leefbaarheid, 
mits deze van ruimtelijke aard zijn.   
 



 17

Met name het in standhouden van het bestaan van de 'bovenwereld' 
en 'onderwereld' en volbouwen van openbare ruimte wordt als 
bezwaarlijk gezien. Kortom, in redelijkheid kan niet meer gesproken 
worden van een uitwerking van ontwikkelingsvisie A.  

 
Reactie: 
Zoals reeds aangegeven in reactie van I onder 1 is het directe beleidskader voor de  
ontwikkelingen in het bestemmingsplan het Structuurplan Stationsgebied.  
 
De randvoorwaarden voor veiligheid en leefbaarheid die een basis  
hebben gevormd voor de planuitwerking zijn gebaseerd op het in de bijlage van het  
Masterplan opgenomen veiligheids- en beheerrapportage Herontwikkeling  
Stationsgebied. 
 
Ten aanzien van de veronderstelling dat de ontwikkeling zou bijdragen aan het ontstaan  
van een onderwereld wordt verwezen naar reactie V onder 1. 
 
Ten slotte dient opgemerkt te worden dat van het bebouwen van openbare ruimte in  
vergelijking met de huidige situatie slechts in beperkte mate sprake is aan de zijde van 
het Vredenburgplein, waar slechts een klein deel van het plein in de toekomst bebouwd 
zal worden. Dit is ingegeven vanuit stedenbouwkundige motieven. De bebouwing sluit 
daardoor beter aan op haar directe omgeving en zorgt ervoor dat het Vredenburgplein 
een helder afgebakend plein wordt.  
 
 
3. Reclamant begrijpt uit de plantoelichting dat de roltrappen worden 

verplaatst en maakt hiertegen bezwaar, omdat dit zorgt voor een 
reductie van het aantal passanten van 50% langs het eigendom van 
reclamant. Dit is ten onrechte niet geregeld op de verbeelding en in 
de regels, aangezien er een commercieel en 
(brand)veiligheidsbelang bestaat.  

 
Reactie: 
 
USituering roltrappen 
Voor een reactie op het eerste deel van de zienswijze wordt verwezen naar de reactie bij 
IV onder 2. 
 
UCommercieel belang 
Ruimtelijke keuzen in bestemmingsplanprocedures kunnen van invloed zijn op de kansen 
voor en concurrentieverhoudingen tussen ondernemers in een bepaald gebied. Het is 
echter bestaande jurisprudentie dat een bestemmingsplan niet mag worden gebruikt voor 
het reguleren van onderlinge concurrentieverhoudingen.  
Met gevestigde voorzieningen moet echter in zoverre rekening gehouden worden dat 
ruimte bieden aan nieuwe bedrijven niet mag leiden tot ernstige ontwrichting van het 
voorzieningenniveau.  
 
UBrandveiligheid 
Ten aanzien van het (brand)veiligheidsbelang wordt verwezen naar reactie van V onder 
4. 
 
4. Onduidelijk is hoe het bestaande aantal vierkante meters 

detailhandel zich verhoudt tot de te realiseren detailhandelsmeters 
en dus in welke mate een uitbreiding mogelijk is op basis van het 
bestemmingsplan. In het kader van het in referendum gekozen 
ontwikkelingsstrategie A uit 2002 werd uitgegaan van realisatie van 
35.000 m2 detailhandel, wordt nu uitgegaan van 45.000 m2 
detailhandel.  
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Reclamant heeft de indruk dat de commerciële belangen van Corio 
hierbij een voorname rol spelen aangezien de behoefte aan extra 
retailruimte in het plangebied niet is onderzocht. Overaanbod zal 
leiden tot leegstand en daardoor een achteruitgang op het gebied 
van veiligheid en leefbaarheid in de hand werken. Hiertoe wordt 
door reclamant verwezen naar voorspellingen omtrent verdere 
krimp in retailbranche. Reclamant vreest dat daardoor in de 
toekomst problemen kunnen gaan ontstaan.  

 
Reactie: 
Voor een reactie op dit deel van de zienswijze wordt verwezen naar reactie bij I,1 onder b 
en reactie bij V, onder 3. 
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VIII.Uitvoerbaarheid 
 
1. Ten onrechte is geen kennis gegeven van de BOO Vredenburg, waarvan wordt 

gesteld dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd (art 6:24 lid 3 Awb). De 
overeenkomst/ samenvatting van zakelijke inhoud heeft ter onrechte niet ter 
inzage gelegen. Ook in de plantoelichting wordt hier onterecht niet nader op 
ingegaan.  
Een goed oordeel omtrent de economische uitvoerbaarheid van het plan is 
daarom niet mogelijk. Reclamant geeft aan dat onvoldoende gemotiveerd is of 
initiatiefnemer in staat geacht mag worden het project te realiseren.   
Voor reclamant is het van groot belang dat het project commercieel en 
maatschappelijk haalbaar blijkt. Zonder draagvlak (eigenaren, winkeliers, maar 
ook bezoekers) zullen doelstellingen niet bereikt worden.   

 
Reactie: 
Dat van de BOO Vredenburg geen kennis is gegeven vloeit voort uit het feit dat deze 
BOO dateert uit 2006. Artikel 6:24 lid 3 Wro is sinds 2008 van kracht. 
 
Ingevolge artikel 3.1.6, aanhef en onder f, van het Besluit ruimtelijke ordening gaat een 
(ontwerp)bestemmingsplan vergezeld van een toelichting waarin de inzichten over de 
uitvoerbaarheid van het plan zijn neergelegd.In de plantoelichting is vermeld dat wordt 
verwacht dat het bestemmingsplan financieel-economisch uitvoerbaar is, waarbij relevant 
is dat door de ontwikkelaar een Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst (BOO Vredenburg) is 
afgesloten met de gemeente. Een deel van de kosten die door de raad gemaakt worden 
kunnen verhaald worden op de initiatiefnemer. De gemeente heeft geen enkele aanleiding 
om te veronderstellen dat de ontwikkelaar niet tot uitvoering van het plan zou overgaan. 
 
Daarnaast is in de toelichting aangegeven dat op de herontwikkeling van het 
Entreegebouw een positief rendement gehaald kan worden, waarbij de initiatiefnemer in 
staat geacht mag worden het project te realiseren. De gemeente is van mening dat op 
basis van de tekst in de toelichting van het bestemmingsplan voldoende gemotiveerd is 
dat het project economisch uitvoerbaar is.  
 
 
2. Op de te verwachten planschade wordt in de toelichting ten onrechte niet 

ingegaan. Ten onrechte is geen gedetailleerde planvergelijking gemaakt tussen 
huidig en toekomstig planologisch regime (bebouwing neemt toe richting 
Vredenburgplein waardoor zichtbaarheid op entree van reclamant 1 afneemt), 
onder meer hierdoor is de conclusie van de studie volgens reclamant onjuist.  

 
Reactie: 
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt verwezen naar het onderzoek dat is 
uitgevoerd in het kader van het risico op planschade. De Risico-inventarisatie planschade 
van Oranjewoud (november 2010) is opgenomen in de bijlagen bij het bestemmingsplan.  
 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat een risicoanalyse slechts een globale indicatie 
geeft van de te verwachten planschade door toedoen van wijziging van een planologisch 
regime. Hoewel onderhavige risicoinventarisatie naar mening van de gemeente een 
duidelijke indicatie geeft van de te verwachten gevolgen van een voorgenomen 
ontwikkeling op de nabije omgeving is het niet uitgesloten dat dit bij een concrete 
aanvraag voor  tegemoetkoming in planschade zal leiden tot een ander oordeel. De 
definitieve beoordeling  van een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade zal na 
een dergelijke aanvraag worden behandeld door een planschadecommissie.  
 
Echter een en ander doet niets af aan het feit dat er geen reden is om te veronderstellen 
dat het bestemmingsplan niet financieel uitvoerbaar zou zijn. 
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IX.Juridische planopzet 
 
Reclamant stelt dat onterecht in de toelichting is aangegeven dat het 
plan zich kenmerkt door een gedetailleerde bestemmingsregeling.  
 
Reactie: 
In juridisch-planologische termen is het bestemmingsplan, gezien de Utrechtse 
systematiek, gedetailleerd. De afzonderlijke percelen kennen veelal een eigen 
bestemming, met bijbehorende bestemmingsregeling. In de bestemming Centrum -1 is 
binnen de bestemming gewerkt met meerdere functieaanduidingen en 
hoogtescheidingslijnen om de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden nader te reguleren. 
Met name de specifieke aanduidingen ten behoeve van het voetgangersgebied naast het 
eigendom (en entrees) van reclamant en zelfstandige horeca in het Entreegebouw toont 
aan dat sprake is van een gedetailleerde bestemmingsregeling.  
 
 
Conclusie: de zienswijze leidt behoudens onderdeel V, onder 1 en 3 niet tot 
aanpassing van het bestemmingsplan. Er is in de toelichting van het 
bestemmingsplan (paragraaf 4.2.2) ter verduidelijking een passage 
toegevoegd ten aanzien van de (sociale) veiligheid. Aan de bijlagen behorende 
bij de toelichting is de Actualisatie distributieve analyse Utrecht-centrum, 
Goudappel Coffeng, d.d. 21 juli 2008, toegevoegd.   
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5BReclamant 2  
 
1. Toegevoegde waarde Catharijnesingel wordt door overkapping teniet gedaan.  
 
Reactie: 
De overbouwing van de Catharijnesingel maakt geen onderdeel uit van dit 
bestemmingsplan, reden waarom de stelling van reclamant hierover buiten beschouwing 
blijft in deze procedure. 
 
 
2. De geringe breedte van de passages brengt de veiligheid van bezoekers (50 miljoen per 

jaar) in gevaar. Deze stelling wordt onderbouwd met een rapportage van Atkins.  
 
Reactie: 
Het bestemmingsplan maakt een veilige inrichting van het Entreegebouw mogelijk. 
Veiligheidsaspecten zijn (onder meer door de brandweer) concreet beoordeeld op de 
wettelijke kaders in de aanvraag voor omgevingsvergunning bouwen.  
 
Door de aanwezigheid van sprinklerinstallaties wordt de omvang van de brand beperkt en 
het risico van brandoverslag door straling van een winkel naar een andere winkel 
beperkt, en de aanwezigheid van rookafvoer in het gebouw beperkt de branduitbreiding 
door hete rookgassen. 
 
Kritische punten met betrekking tot congestie, de toegangsdeuren zijn beschouwd en 
daar is geconcludeerd dat aan de eisen voldaan wordt. De stelling dat het alternatieve 
plan met één looproute de voorkeur verdient wordt niet onderschreven. 
 
 
3. De constructie met 2 looproutes leidt tot onoverzichtelijke situaties. Voorkeur voor 1 

looproute bestaat onder verwijzing naar alternatief plan, waarbij opgemerkt wordt dat het 
alternatieve plan onterecht niet is betrokken/ afgewogen in de besluitvorming.  

 
Reactie: 
De huidige plannen (waaronder keuze voor 2 looproutes) zijn gebaseerd op  een zeer 
intensief en langdurig proces om te komen tot herontwikkeling van Hoog Catharijne. 
Hierbij zijn de volgende mijlpalen van belang geweest:  
 het raadplegend referendum over visie A en 1 in 2002; 
 het Masterplan Stationsgebied uit juni 2003; 
 het geactualiseerd Masterplan Stationsgebied uit november 2004 met daarbij o.a. de 

bilaterale intentieovereenkomst Hoog Catharijne; 
 de bilaterale ontwikkel/ projectovereenkomst Vredenburg uit maart 2006 

(overeenkomst tussen de gemeente en Hoog Catharijne); 
 de bilaterale ontwikkel/ projectovereenkomst Radboud, koppen OV-Terminal uit 

januari 2008; 
 het plan voor de zogenaamde Catharijneknoop (de overbouwing over de 

Catharijnesingel). De gemeenteraad heeft hiermee in december 2009 ingestemd. 
 
In reactie op de aanbieding van het alternatieve plan is bij  brief van wethouder Everhardt 
van 2 november 2010,  en de brief van het college van B&W van 29 maart 2011 een 
standpunt ingenomen waarom niet inhoudelijk op het alternatieve plan wordt ingegaan. 
Aangezien de ontwikkeling (zie de mijlpalen) voldoende onderbouwd tot stand is gekomen 
zijn wij van mening dat de spreiding van de grote loopstroom van mensen over twee 
assen mede uit het oogpunt van beheer, veiligheid en leefbaarheid de voorkeur heeft. 
 
Ten aanzien van de stellingen omtrent een alternatief plan merkt de gemeente bovendien 
op dat de ontwerpfase reeds enkele jaren gepasseerd is. In de ontwerpfase zijn allereerst 
door de ontwikkelaar op schetsniveau meerdere alternatieven en ontwerpvarianten 
bedacht, waarbij het Masterplan Stationsgebied als uitgangspunt diende. Deze ontwerpen 
zijn allen vanuit meerdere invalshoeken beoordeeld, niet alleen stedenbouwkundig, maar 
ook met het oog op onder meer de maatschappelijke en financiële haalbaarheid. 
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Vervolgens is het meest optimale plan in enkele workshops samen met de gemeente 
behandeld en uitgewerkt. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot de huidige 
herontwikkelingsplannen en de keuze voor de tweede looproute is reeds in 2006 in het 
Structuurplan opgenomen. Dat onvoldoende oog is (geweest) voor alternatieven is dan 
ook zeker niet juist. 
 
 
4. Reclamant verzoekt alsnog onderzoek te doen naar noodzakelijke verbreding van de 

passages, danwel het realiseren van 1 winkelpassage (Golden Mile).  
 
Reactie: 
Voor een reactie wordt verwezen naar reactie op deze zienswijze onder 3.   
 
 
5. Reclamant stelt het gevoerde en thans te voeren overleg met initiatiefnemer op 

prijs en benadrukt dat deze zienswijze bedoeld is om het beoogde 
ontwikkelingsplan in samenspraak met gebruikers te verbeteren. Dit kan de 
gedeelde commerciële belangen dienen, alsmede zorgen voor het voldoende 
waarborgen van de veiligheidsaspecten.  

 
Reactie: 
De gemeente is verheugd kennis te nemen van de constructieve opstelling van de  
reclamant. Deze overleggen zullen worden voortgezet.   
 
 
Conclusie: de zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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1II Overzicht van de wijzigingen in het bestemmingsplan  
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BA.  Wijzigingen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen 

7B1.  Wijzigingen in de toelichting van het bestemmingsplan 
a. In paragraaf 4.2.2. is een passage toegevoegd ten aanzien van (sociale) veiligheid.  
b. De bijlage 'Actualisatie distributieve analyse Utrecht-centrum, Goudappel Coffeng, d.d. 

21 juli 2008' is aan het bestemmingsplan toegevoegd.
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B.  Ambtshalve wijzigingen 
 

8B1.  Wijzigingen in de toelichting van het bestemmingsplan 
a. Paragraaf 5.3.2 wordt aangepast. Hieraan wordt toegevoegd: 

'Op grond van de 'Beoordeling houdbaarheid geluidsonderzoek aan nieuwe 
verkeersmodel, gemeente Utrecht, d.d. 21 juli 2011' (zie bijlage 16) kan 
geconcludeerd worden dat de meest recente verkeerskundige informatie de 
conclusies van het voornoemde geluidsonderzoek (bijlage 3) niet significant 
veranderen.' 

b. Ter verduidelijking van de toelichting van het bestemmingsplan zijn de paragrafen 2.3, 
2.4, 4.2.1, 5.8 en 5.9 aangevuld/ verbeterd;  

c. De volgende bijlage is toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan:  
- Beoordeling houdbaarheid geluidsonderzoek aan nieuwe verkeersmodel, gemeente 
Utrecht, d.d. 21 juli 2011.  
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2BIII  Conclusie 
 
Op grond van de hoofdstukken I en II wordt voorgesteld: 
 

 In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform het 
vaststellingsrapport, inclusief de wijzigingen, en dit tot integraal onderdeel van het 
vaststellingsbesluit te maken. 

 Zienswijze van reclamant 1 gegrond te verklaren voor het onderdeel V, onder 1 en 3 en 
de overige delen van de zienswijzen van reclamant 1 en 2 ongegrond te verklaren. 
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3BIV Integraal overzicht van de ingediende zienswijzen 
 
 























































































































































































 
 

  


