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Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

De gemeente Utrecht wil haar Stationsgebied herontwikkelen. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in
het (geactualiseerd) Masterplan Stationsgebied (vastgesteld in 2003/ 2004) en het Structuurplan
Stationsgebied (vastgesteld in 2006).
De herontwikkeling van het Stationsgebied is gericht op de ontwikkeling van een hoogwaardig, multimodaal
openbaar vervoersknooppunt in combinatie met een toplocatie voor werken, wonen en voorzieningen.
De Gemeente, Rijksgebouwendienst (RGD) en NS Stations werken samen aan de integrale gebiedsontwikkeling
van de Westflank Zuid. Het gebied omvat in hoofdlijnen de volgende onderdelen: de herontwikkeling van de
bestaande Knoopkazerne tot een modern Rijkskantoor, de ontwikkeling van twee kantoorgebouwen aan de
spoorzijde, de ontwikkeling van een gebouw met gemengde functies aan de Croeselaan en de realisatie van
een verhoogd forum alsmede een openbare fietsenstalling.
Over deze ontwikkeling nam de gemeenteraad op 10 januari 2008 een specifiek besluit over
programmatische invulling van het Knoopkazerneterrein (2007/231).
De samenwerking tussen de drie partijen is vastgelegd in een overeenkomst die op 17 mei 2013 is
ondertekend. Voortkomend uit de overeenkomst zijn een Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitplan
opgesteld voor de Westflank Zuid, die in juni 2013 zijn vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders. Tevens is in december 2013 een addendum gemaakt op het Stedenbouwkundig plan en
Beeldkwaliteitplan. Het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en bijbehorend addendum is een
belangrijke bouwsteen voor het bestemmingsplan en zal mede fungeren als gemeentelijk toetsingskader bij
verdere planontwikkeling.

1.2

Doelstelling

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de herontwikkeling van de bestaande Knoopkazerne als
rijksverzamelkantoor, de ontwikkeling van twee kantoorgebouwen, een gecombineerd kantoor-woongebouw
met gemengde functies in de plint en een openbare fietsenstalling en forum planologisch-juridisch mogelijk te
maken op de locatie Westflank Zuid.
In het plan zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving en het beleid van de verschillende overheden op het
gebied van de ruimtelijke ordening, die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan, verwerkt. Om
redenen van uniformiteit van bestemmingen en regelgeving is met dit bestemmingsplan aansluiting gezocht bij
recent tot stand gekomen bestemmingsplannen binnen de gemeente,.
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1.3

Ligging

en begrenzing

plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Croeselaan aan de westzijde, de Montageweg
aan de zuidzijde, het (nieuwe) busstation aan de oostzijde en de Mineurslaan aan de noordzijde (afbeelding
1.1).

Afbeelding 1.1: Begrenzing plangebied

1.4

Vigerende

bestemmingsplannen

Binnen het gebied vigeren de volgende bestemmingsplannen:
Bestemmingsplan

Vastgesteld

Verordening Voorschriften Bebouwde Kom 6 juni 1974
Stadskantoor en OV-terminal
29 juni 2010

1.5

door raad

Goedgekeurd door GS
(indien van toepassing)
11 december 1974
15 maart 2011

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de relevante beleidskaders In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de
bestaande situatie. In hoofdstuk 4, de planbeschrijving, worden de mogelijkheden die het plan biedt aan de
toekomstige ontwikkelingen beschreven. De diverse noodzakelijke onderzoeken ten aanzien van bijvoorbeeld
milieuaspecten komen in hoofdstuk 5 aan bod. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan. In hoofdstuk 7 komt de juridische toelichting op de planregels aan bod.
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Hoofdstuk 2
2.1

Relevante beleidskaders

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het ruimtelijke beleidskader. De voorgenomen ontwikkeling moet passen
in het vastsgestelde ruimtelijk beleid. Dit beleid is grotendeels terug te vinden in het Structuurplan
Stationsgebied. Tevens wordt rekening gehouden met het beleid in voorbereiding. Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling in dit hoofdstuk een complete samenvatting te geven van al het relevante beleid op de verschillende
niveaus. Uitsluitend de meest relevante of nieuwe beleidskaders zijn in dit hoofdstuk in samengevatte vorm
weergegeven.

2.2

Rijksbeleid

Nota Ruimte (2006)
De Nota Ruimte is in januari 2006 door de Eerste Kamer aangenomen. Inhoudelijk heeft de nota het adagium:
'decentraal wat decentraal kan, centraal wat centraal moet'. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is
ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat in
Nederland ter beschikking is.
Centraal staat het bundelen van verstedelijking en economische activiteiten. Dit betekent dat nieuwe
bebouwing grotendeels geconcentreerd tot stand komt in bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande
bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. Het Rijk wil verstedelijking en
infrastructuur zoveel mogelijk bundelen in nationale stedelijke netwerken, economische kerngebieden en
hoofdverbindingsassen.
Gemeente Utrecht maakt deel uit van het grootste nationaal stedelijk netwerk in Nederland: "Randstad
Holland". Doelstelling van het rijk is om de internationale concurrentiepositie van de Randstad als geheel te
versterken. Binnen het nationaal stedelijke netwerk Randstad Holland zijn drie economische kerngebieden
gelegen: de Noordvleugel, de Zuidvleugel en de regio Utrecht. Belangrijke bestaande kwaliteiten van het
economisch kerngebied Utrecht, die behouden en versterkt moeten worden, zijn:
Regio Utrecht als centraal knooppunt van infrastructuur;
Regio Utrecht als broedplaats van kennis en talent;
Regio Utrecht als belangrijk centrum van nationaal georiënteerde zakelijke dienverlening en
maatschappelijke organisaties.
De ruimte die in het bestaand stedelijk gebied (verouderde bedrijventerreinen en wijken) aanwezig is, moet
door verdichting optimaal worden gebruikt door revitalisering, herstructurering en transformatie.
Conclusie
De integrale herontwikkeling van het terrein Westflank Zuid ligt in lijn met het ingezette beleid uit de Nota
Ruimte, aangezien door de vernieuwing sprake is van het versterken van de huidige stedelijke kwaliteit van
het centrum van Utrecht. De voorgenomen transformatie voorziet in een revitalisering van een gedateerde
kantooromgeving.

Structuurvisie Randstad 2040 (2008)
Het ministerie van VROM heeft in samenwerking met bestuurders van de Randstad een structuurvisie
Randstad 2040 opgesteld. Het kabinet heeft de structuurvisie op 5 september 2008 vastgesteld.
De ambitie is om de Randstad tot een duurzame en concurrerende Europese topregio te ontwikkelen. Het
kabinet maakt ruimtelijke keuzes voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Randstad vanuit vier leidende
principes:
Principe 1: leven in een veilige, klimaatbestendige en groenblauwe delta;
bestemmingsplan "Westflank Zuid, Stationsgebied" (vastgesteld)
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Principe 2: kwaliteit maken door een sterkere wisselwerking tussen groen, blauw en rood;
Principe 3: wat internationaal sterk is, sterker maken;
Principe 4: krachtige duurzame steden en regionale bereikbaarheid.
Veilige, klimaatbestendige en groenblauwe delta
Als basiswaarde voor toekomstige ontwikkelingen wil het Rijk anticiperen op de klimaatverandering. Voor het
waarborgen van de veiligheid wordt ingezet op het drieluik van 1) preventieve maatregelen (investeren in
waterkeringen en het watersysteem), 2) een duurzame ruimtelijke planning en 3) een verbeterde
rampen-bestrijdingsorganisatie. Een robuustere, groenblauwe delta met grotere eenheden en beter onderling
verbonden moet de ruimte bieden om deze opgaven mogelijk te maken, meer differentiatie en kwaliteit
opleveren en meer bepalend zijn voor de verstedelijking.
Wisselwerking groen, blauw en rood
Principe 2 zet in op meer diversiteit in woon-, werk- en verblijfsmilieus door combinaties van water, natuur,
landschap, cultuurhistorie, wonen en werken te stimuleren. Binnen de grote groenblauwe delta kiest het
kabinet voor een gedifferentieerdere aanpak: bescherming (landschap, natuur) én ontwikkeling (combinaties
van groen, rood en blauw) van de groenblauwe structuur.
(Inter)nationale topfuncties
Met principe 3 'Wat internationaal sterk is, sterker maken' wordt gedoeld op het benutten en versterken van
(inter)nationale topfuncties die de Randstad te bieden heeft. Voor de stad Utrecht zet het kabinet zich in op:
Versterken van de nationale potenties van Utrecht als draaischijf en kennisstad
Versterken van de hoogwaardige economische clusters rond de universiteit
'Revival' van de stad
Principe 4 omvat het verstedelijkingsbeleid. Het kabinet kiest bovenal voor een kwaliteitsstrategie. Daarbij
hoort een verdichtingsstrategie voor wonen, werken en voorzieningen. Koppeling van verstedelijking en
bereikbaarheid op regionaal niveau biedt kansen voor opschaling van de woningmarkt en arbeidsmarkt en
kansen om agglomeratievoordelen beter te benutten.
Conclusie
Met name principe 4 uit de Structuurvisie Randstad is van toepassing op dit bestemmingsplan aangezien dit
plan een revitalisering van de Westflank Zuid mogelijk maakt en het gebied buitengewoon goed bereikbaar is
met het openbaar vervoer en waarbij tevens sprake is van een multifunctioneel karakter.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte gooit het Rijk het roer om. Het uitgangspunt is om meer over te
laten aan provincies en gemeenten: minder nationaal belang en eenvoudigere regelgeving.
Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;
Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker
voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.
Het Rijk wil samen met de decentrale overheden het openbaar vervoersysteem vanuit de behoefte van de
reiziger inrichten, zodat verschillende systemen van openbaar vervoer (bus, regionaal openbaar vervoer en
spoor) en het voor- en natransport beter op elkaar aansluiten.
Naast de drie hoofddoelen voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is het Rijk
verantwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening. Om een zorgvuldig gebruik van de
schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat
betekent: eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het
bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt nodig
zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en multimodale bereikbaarheid.
10 bestemmingsplan "Westflank Zuid, Stationsgebied" (vastgesteld)
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Ladder duurzame verstedelijking
Overheden dienen op grond van het Bro nieuwe stedelijke ontwikkeling standaard te motiveren met behulp
van drie opeenvolgende stappen. Deze stappen borgen dat tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en
inpassing van die nieuwe ontwikkelingen wordt gekomen. De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat
voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en
lokale omstandigheden kent. Dit gezag draagt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke afweging over die
ontwikkeling.
In trede 1 wordt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) bepaald voor wonen, werken,
detailhandel en overige voorzieningen. Het gaat om de ruimtevraag waarin elders in de regio nog niet is
voorzien: eventuele andere initiatieven in de regio, zoals geplande woningbouwlocaties of een binnen
stedelijke herstructurering, dekken immers al (deels) de regionale ruimtevraag. Ook leegstand speelt een rol
in de bepaling van de vraag.
Alleen wanneer die behoefte in trede 1 is aangetoond, is trede 2 aan de orde: Kan de beoogde ontwikkeling
plaatsvinden binnen het stedelijk gebied door een andere bestemming van een gebied, door herstructurering
van bestaande terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden?
Als herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk gebied onvoldoende mogelijkheden biedt om aan
de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen, is trede 3 (bouwen buiten bestaand stedelijk gebied) aan
de orde.
Betekenis voor het plangebied
Het Utrechtse station is aangewezen als een van de “Nieuwe Sleutelprojecten” (NSP). Dit betekent dat van
rijkswege wordt ingezet op de ontwikkeling van het stationsgebied tot hoogwaardig OV-knooppunt en tot
toplocatie voor wonen, werken en voorzieningen. In het Structuurplan Stationsgebied (2006) is het
planologische kader gegeven voor deze ontwikkeling. Het stationsgebied is voorts aangewezen als lokaal
project met nationale betekenis als bedoeld in de Crisis- en herstelwet.
De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is te komen tot een integrale herontwikkeling van de
bestaande Knoopkazerne en huidige parkeerdek tot een gebied met kantoorgebouwen, een gecombineerd
kantoor-woongebouw met gemengde functies in de plint, een gebouwde openbare fietsenstalling en een
verhoogd forum op de locatie Westflank Zuid.
In het plan wordt 70.000 m2 bvo aan kantoren mogelijk gemaakt in de bestemming kantoor. In de
bestemming Gemengd is een bepaalde uitwisselbaarheid van functies mogelijk met een absoluut maximum
van 21.00 m2 bvo. Er kan maximaal 14.000 m2 bvo aan kantoor gerealiseerd worden en afhankelijk van
kantoorprogramma tussen 7.000 m2 bvo en maximaal 21.000 m2 bvo aan wonen.
Voor de herontwikkeling van de Westflank Zuid zijn uitsluitend trede 1 en trede 2 aan de orde.
Trede 1: Aantonen behoefte:
Kantoor
De provincie Utrecht, in samenwerking met de betrokken regio en gemeenten, aan Stec Groep de opdracht
gegeven om de ontwikkelingen op de Utrechtse kantorenmarkt in kaart te brengen (Utrechtse Provinciale
Kantorenmarkt in balans: Naar een Kantorenstrategie, STEC-groep, oktober 2012) In samenwerking met de
verschillende partners werkt de provincie Utrecht aan een gezonde kantorenmarkt. In de afgelopen periode
zijn daartoe al de eerste stappen gezet. Zo geeft de provincie Utrecht in haar Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie (PRS) in principe geen nieuwe ruimte voor kantoorgebieden, enkele OV locaties uitgezonderd.
Kwantitatief
Op basis van een markttechnische en onafhankelijke beoordeling door Stec Groep (zaken als grondposities,
afspraken met partijen, benodigde investeringen en planstatus zijn buiten beschouwing gelaten) worden de
ontwikkelingslocaties in dit hoofdstuk per regio beoordeeld. De EER’s en locatiebeoordelingen gelden hierbij
als input. Er wordt op regionale schaal gekeken naar de verhouding tussen vraag en aanbod per locatietype.
Voor de regio Utrecht geldt dat het een voorraad kantoor heeft van meer dan 4,5 miljoen m² vvo, de grootste
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kantorenvoorraad van de provincie Utrecht. Tegelijkertijd heeft deze regio ook de meeste plannen voor
toevoeging van nieuwe kantoormeters. In totaal gaat het om een plancapaciteit van meer dan 1 miljoen m²
bvo. Dit is fors meer dan de nieuwbouwbehoefte aan kantoorruimte in de regio. Tot 2020 heeft de regio
Utrecht behoefte aan het toevoegen van circa 450.000 m² bvo nieuwe kantoorruimte. Voor de totale periode
tot 2030 gaat het om een toevoeging van circa 830.000 m² bvo. Ook dat is minder dan de plancapaciteit in
de regio. Dit vraagt om scherpe keuzes in de regio.
Het rapport is over de meeste locaties kritisch over toevoegingen, maar specifiek over het Stationsgebied in
Utrecht staat het volgende:
Stationsgebied Utrecht toplocatie met voldoende plancapaciteit
tot 2030
Het Stationsgebied van Utrecht is een toplocatie met (inter)nationale allure. Deze locatie kent zeer weinig
leegstand, heeft belangrijke kantoorgebruikers en moderne panden. Daarbij is de OV-bereikbaarheid
uitstekend en is de locatie sterk multifunctioneel door de aanwezigheid van diverse voorzieningen. De totale
plancapaciteit voor het Stationsgebied bedraagt circa 210.000 m² bvo. Dat sluit goed aan bij de
nieuwbouwbehoefte voor deze locatie, die we inschatten tussen de 200.000 en 250.000 m² bvo tot 2030
(mede afhankelijk van de bovenregionale aantrekkingskracht van de locatie en de beschikbaarheid van
kantoorruimte). Ook de fasering van deze locatie, tot 2030, sluit goed aan bij de planvorming voor het
Stationsgebied.
Kwalitatief
Het rapport adviseert strategisch te kiezen voor de meest kansrijke segmenten op de meest kansrijke
locaties. Misschien nog wel belangrijker dan het (kwantitatieve) overaanbod aan plancapaciteit is de
kwalitatieve mismatch tussen behoefte en plannen. Juist de komende jaren is het belangrijk om
onderscheidende kantoorlocaties te ontwikkelen. Kiezen voor de juiste locatie en het toevoegen van veel
(gebieds)kwaliteit is daarbij essentieel. Het toevoegen van ‘vlees-noch-vis’ locaties zorgt tevens voor een
toename van het aanbod (en leegstand) op korte en middellange termijn. Inzet is om te kiezen voor locaties
met voldoende kwaliteit die toekomstbestendig (en daarmee duurzaam) zijn. De EER scores in combinatie
met de locatiebeoordelingen van de belangrijkste kantoorlocaties in de provincie vormen hierbij de leidraad.
In tabel 1 is een overzicht gemaakt van de toekomstpotentie per locatietype in de provincie Utrecht. Met name
de centrum/stationsmilieus scoren door de combinatie van uitstekende OV-bereikbaarheid en
multifunctionaliteit bovengemiddeld.

Tabel 1: Toekomstperspectief per locatie in de provincie Utrecht
Vastgoedmonitor Utrecht 2013
De vastgoedmonitor Utrecht 2013 bevestigd bovenstaand beeld voor het stationsgebied. Van de grote
Utrechtse kantoorgebieden heeft het Stationsgebied de minste leegstand (4,6%), onder het niveau van de
gewenste frictieleegstand. Marktpartijen beschouwen het Stationsgebied als verreweg het beste kantoorgebied
van de stad.
Wonen
De provincie Utrecht heeft ABF Research gevraagd een nieuwe prognose te maken van de ontwikkeling van de
bevolking, huishoudens, de kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag 2010-2025 met een doorkijk naar
2040. Vorenstaande is gevat in het rapport 'Verkenning kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte
provincie Utrecht' van februari 2011.
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Kwantitatief
In de kwantitatieve prognose groeit de voorraad tussen 2010 en 2020 met gemiddeld 4.600 woningen per
jaar. Dit betekent dat de behoefte toeneemt met gemiddeld 6.000 woningen per jaar. Het lagere
bouwprogramma (in vergelijking met de bouwproductie van voor de crisis) drukt de groei van de huishoudens
echter niet. Dit komt door de nu nog jonge bevolkingsopbouw en een economisch aantrekkelijk klimaat dat
jonge vestigers aantrekt. De lager geplande groei van de voorraad en de groeiende behoefte zorgen in deze
prognose voor een stijgend woningtekort. Daardoor ligt het woningtekort in 2010 op 18.000 woningen en
stijgt dit naar 46.000 woningen in 2025 en naar 76.000 woningen in 2040. In relatieve zin loopt het tekort
op van circa 4% in 2010 naar 8% in 2025 en 13 % in 2040.
De gemiddelde groei van het aantal huishoudens en van de gewenste voorraad is tussen 2010 en 2025 in de
hele provincie Utrecht circa 16%. De woningvoorraad groeit met 11%. Tussen 2010 en 2025 groeit het
woningtekort met circa 28.000 wat op een groei van het tekort van 250% uitkomt.
In absolute zin is het tekort in het stadsgewest Utrecht het meest omvangrijk. Het provinciale tekort bestaat
namelijk voor bijna 60% uit het tekort van het stadsgewest Utrecht. Tussen 2020 en 2025 lopen de tekorten
in vooral de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort flink op. De oorzaak van de groei van het tekort ligt
enerzijds in de sterke groei van het aantal huishoudens in het stadsgewest Utrecht en anderzijds in de lagere
groei van de woningvoorraad.
Ook in de regionale woningmarktmonitor (BRU, 2013) is opgenomen dat de regionale woningvoorraad in de
periode 2012-2030 moet groeien met 61.000 woningen om woningtekort niet verder te laten groeien:
"Afgeleid van de verwachte groei van het aantal huishoudens neemt de woningvraag in de regio toe tot
afgerond 374.400 woningen in 2030. Een 20% hogere vraag dan in het basisjaar 2012. Afgeleid van de
verwachte groei van het aantal huishoudens neemt de woningvraag in de regio toe tot afgerond 374.400
woningen in 2030. Een 20% hogere vraag dan in het basisjaar 2012. Om het procentueel woningtekort niet
verder te laten toenemen – niet hoger dan 4,1% van de woningvoorraad - zal de woningvoorraad mee moeten
groeien naar 359.600 woningen in 2030. Dat zou betekenen dat de regionale woningvoorraad in de periode
2012-2030 met 61.000 woningen".
In de provinciale ruimtelijke structuurvisie (2013) is voor de regio Utrecht een woningbouwprogramma van
ruim 40.000 (2013-2028) woningen opgenomen, gebaseerde op mogelijke ontwikkellocaties en verwacht
ontwikkeltempo. Er wordt hierbij opgemerkt dat met dit voorgenomen programma het tekort hoog zal blijven.
Dit klopt met de behoefte van 61.000 woningen, zoals die uit de regionale woningmarktmonitor blijkt.
Voor wat betreft woonmilieus is er vooral vraag naar centrumstedelijke, dorpse en groenstedelijke
woonmilieus. Door de toenemende vergrijzing is er een toenemende vraag naar 'nultreden'-woningen en
woningen met zorg. Voor een concurrerend vestigingsmilieu is een selectieve aanvulling van het aanbod van
een extensiever woonmilieu in een groene omgeving van belang.
Voor de gemeente Utrecht wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van 27.750 woningen. Van dit
programma zijn 22.750 woningen in het stedelijk gebied gesitueerd, waarvan ongeveer de helft in de
Vinex-locatie Leidsche Rijn (11.500 woningen). De andere helft van het programma binnen de rode contouren
is voorzien in diverse kleinere en grotere projecten.
Kwalitatief
De kwalitatieve invulling van het bouwprogramma van circa 73.000 woningen (2010-2025) wordt bepaald
door de inkomensontwikkeling, de woonvoorkeuren en de vraaggestuurde beleidsoptie waarin de
woonconsument centraal staat. De vraaggestuurde benadering zorgt voor een nieuwbouwpakket dat de
doorstroming optimaliseert waardoor huishoudens ook in de voorraad optimaal bediend worden. Het
vraaggestuurde nieuwbouwprogramma toont tussen 2010 en 2025 de grootste toename in het Buitencentrum
(28.000 woningen) en het Dorpse woonmilieu (17.000). De overige woonmilieus (Centrumstedelijk,
Groenstedelijk en Landelijk wonen) zitten op een omvang rond de 8.500 nieuwbouwwoningen. Binnen het
huursegment is het programma voor de middeldure huur (€348-€535) het omvangrijkste (19.000), gevolgd
door het dure huursegment (13.000). In de koop is de omvang van het duurste segment (vanaf €350.000)
het grootste (19.000), gevolgd door het middeldure segment (€215.000 - € 350.000; 14.000). Wordt het
vraaggestuurde programma vergeleken met het pakket gereedgekomen woningen uit het verleden dan zou in
de toekomstige nieuwbouw meer aandacht voor de huursector gewenst zijn.
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Conclusie
60% van het kwantitatieve tekort aan woningen in de provincie Utrecht komt voor rekening van het
stadsgewest Utrecht. Verder blijkt dat nog behoefte bestaat aan Centrum stedelijke woonmilieus. Gezien
vorenstaande kan geconcludeerd worden dat zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin behoefte bestaat aan
de, tussen 7.000 en 21.000 m2 bvo, woningbouw die mogelijk zijn gemaakt binnen het plangebied Westflank
Zuid in het Stationsgebied van Utrecht.
Trede 2: Bestaand stedelijk gebied
Uit de ladder voor duurzame verstedelijking blijkt dat de ruimtevraag bij voorkeur dient te worden
opgevangen in het bestaand stedelijk gebied. Vaststaat dat de ruimtevraag in dit geval wordt opgevangen
door herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Het plangebied maakt deel uit van het Stationsgebied en
het structuurplan Stationsgebied. Volgens het structuurplan Stationsgebied is het plangebied thans openbaar
gebied zonder verblijfskwaliteit. Door nieuwe functies aan dit gebied toe te voegen, wordt bijgedragen aan
het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid van het stationsgebied.
Conclusie
Het geheel overziend voorziet het multifunctionele gebouw in een optimale benutting (meervoudig
ruimtegebruik) van bestaande ruimte in stedelijk gebied, waarbij de herontwikkeling van het plangebied zal
bijdragen aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebied.

2.3

Provinciaal

en regionaal

beleid

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (2013-2028)
en verordening
Op 4 februari 2013 heeft de Provinciale Staten van de provincie Utrecht de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie en Verordening vastgesteld.
In de Structuurvisie is aangegeven dat voor het centrum van Utrecht (waar het Stationsgebied van Utrecht
onderdeel van uitmaakt) sprake is van een grootstedelijk vestigingsmilieu. Juist de combinatie en
verscheidenheid aan functies en hoogwaardige voorzieningen biedt kansen voor diverse soorten van
bedrijvigheid in dit gebied. Ten aanzien van de vitale dorpen en steden heeft de provincie het volgende
aangemerkt als provinciaal belang:
Realiseren van voldoende en op de behoefte aansluitend woningaanbod, met een accent op
binnenstedelijke ontwikkeling.
Een vitale en innovatieve regionale economie, met voldoende en diverse vestigingsmogelijkheden.
Optimaal gebruik van de binnenstedelijke ruimte.
Een goede bereikbaarheid voor woon-, werk- en vrijetijds- locaties.
Conclusie:
De ontwikkeling van het stationsgebied, waaronder Westflank Zuid is aangemerkt als een project waarbij een
provinciaal belang aanwezig is. Het plan levert een bijdrage aan de binnenstedelijke herontwikkeling met
kantoren, woningbouw en commerciële ruimtes in de directe nabijheid van een OV-knooppunt. Het draagt
daardoor bij aan een goed vestigingsklimaat en een goede bereikbaarheid.

Regionaal Structuurplan (2005-2015)
Bestuur Regio Utrecht heeft in 2005 het Regionaal Structuurplan (RSP) vastgesteld waarin in grote lijnen is
weergegeven hoe de regio Utrecht zich in de komende jaren moet gaan ontwikkelen op het gebied van
wonen, werken, groen en bereikbaarheid. In de Wet ruimtelijke ordening is het instrument regionaal
structuurplan niet langer opgenomen. Het huidige RSP heeft onder de nieuwe wet dezelfde status gekregen
als een provinciale structuurvisie. De inhoud van het door de samenwerkende gemeenten vastgestelde RSP
blijft geldig tot 2015.
Het centrale thema van het plan is beheerste dynamiek. Via het principe beheerste dynamiek moet sturing
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gegeven worden aan de verstedelijkingsdruk om te komen tot een evenwichtige ontwikkeling.
Op de plankaart RSP Utrecht 2005-2015 is Utrecht centrum aangegeven als kerngebied. Kerngebieden zijn
gebieden met een belangrijke functie als (onderdeel van de) economische motor van de regio. Ontwikkeling
van nieuwe bedrijvigheid (werkgelegnheid) en bereikbaarheidsmaatregelen in deze gebieden hebben
prioriteit ten opzichte van andere gebieden. Het stationsgebied is specifiek aangeduid als OV knooppunt. In
het RSP is het Stationsgebied Utrecht als één van de prioritaire projecten in de regio Utrecht aangewezen. Op
de met het openbaar vervoer goed bereikbare plekken wordt dubbel grondgebruik en de menging van
functies gestimuleerd door naast intensieve vormen van werkgelegenheid ook voorzieningen en woningen op
en nabij knooppunten te concentreren.
Conclusie:
Herontwikkeling van de Westflank Zuid gelegen nabij het station en de binnenstad van Utrecht past binnen het
beleid uit het RSP. De locatie is (vanaf Stationsplein West en via het forum) zeer goed bereikbaar middels het
openbaar vervoer waarbij daarnaast sprake is van een multifunctioneel gebruik van de gronden.

Ontwikkelingsvisie
Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (2009)
Het informeelsamenwerkinsgverband van de NV Utrecht hebben in de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht
2015-2030 de beleidsmatige essentie gestoeld op de thema's verdichting en kwaliteitsverbetering. Dit houdt
in het vinden van een oplossing voor de spanning tussen de behoefte aan ruimte om te wonen en te werken
voor het groeiend aantal huishoudens en de behoefte aan bescherming van natuur en landschap en de
duurzaamheid in de ruimtelijk-economisch ontwikkeling.
Woningbouw
Het woningbouwprogramma voor de periode 2015-2030 bedraagt in totaal 68.700 woningen. De
Ontwikkelingsvisie concentreert de nieuwe woningbouw sterk in bestaand bebouwd gebied: 26.500 woningen
zal in bebouwd gebied regio Utrecht worden gerealiseerd. Nieuwbouw in bestaand gebied is mogelijk door
verdichting in stadsdelen en herstructurering van verouderde locaties.
Werklocaties
Voor bedrijventerreinen heeft de Noordvleugel Utrecht de uitbreidingsbehoefte voor de periode 2015-2030
berekend op 410 ha bruto. De regio heeft, in overleg met het Rijk, zich de ambitie gesteld om bestaande en
nieuwe bedrijventerreinen tien procent intensiever te gebruiken dan nu het geval is. De intensivering zal vorm
krijgen door toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking. Daardoor is de planningsopgave tien
procent lager: 410 in plaats van 455 ha. Het beleid van de regionale overheden om de ontwikkeling van
kantoren te concentreren op toplocaties die goed bereikbaar zijn, zal in hoofdlijnen worden voortgezet.
Conclusie:
Westflank Zuid voorziet in de intensivering van een kantoorlocatie waarbij tevens ruimte wordt gevonden voor
woningbouw en commerciele functies. Dit is passend binnen het beleid van de Ontwikkelingsvisie
Noordvleugel.

Regionale woonvisie 2030
De Regionale Woonvisie 2030 richt zich op de woningbehoefte tot 2030 en het op basis hiervan te voeren
beleid op de lange en middellange termijn. Onderwerpen zijn de kwantitatieve en de kwalitatieve
woningbehoefte, de bouwopgave, het doelgroepenbeleid en het woonruimteverdelingsbeleid. Deze woonvisie
gaat niet in op de ruimtelijke vertaling hiervan. Dit gebeurt in het kader van het Regionale Structuurplan
2005-2015 en de Ontwikkelingsvisie NV-Utrecht 2015-2030.
BRU heeft vier kernuitgangspunten geformuleerd:
1.
2.
3.

De regio maakt zich sterk voor het terugdringen van het kwantitatieve woningtekort.
De regio wil sturen op de betaalbaarheid van de regionale woningvoorraad. Zij zet zich in voor voldoende
sociale huisvestingsmogelijkheden en een evenwichtige spreiding daarvan over de gemeenten.
De regio wil sturen op versterken van de woonkwaliteit, in het verlengde van de veranderende
woningbehoefte voor specifieke doelgroepen.
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4.

Tenslotte ziet de regio als taak het eerlijk verdelen van de schaarse woonruimte.

Conclusie:
Westflank Zuid voorziet in het toevoegen van woningbouw nabij het centrum van Utrecht en past daarmee in
beginsel binnen het beleid uit de regionale woonvisie. Ten aanzien van de specifieke doelgroepen zal de
toekomst moeten uitwijzen voor welke doelgroep de betreffende locatie geschikt is.

2.4

Gemeentelijk

beleid

Structuurvisie Utrecht 2015-2030 (2004)
Een belangrijk aspect van gemeentelijk beleid is de Structuurvisie Utrecht 2015-2030. Voor de stad Utrecht is
op 1 juli 2004 de Structuurvisie Utrecht 2015-2030 vastgesteld. In de structuurvisie zijn de gewenste
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Utrecht beschreven.
Plangebied Westflank Zuid is op het ontwikkelingsbeeld 2015 aangeduid als 'centrum stedelijk milieu'. Het
betreft in functioneel opzicht een gemengd stedelijk milieu waarbij een hoge mate van multifunctionaliteit
wordt nagestreefd. Onder andere, wonen, maatschappelijke en zakelijke dienstverlening, kantoren en
centrumstedelijke detailhandel worden in de betreffende gronden mogelijk gemaakt. Een Hoogwaardig
Openbaarvervoersontsluiting is daarbij van groot belang.
Conclusie:
De integrale herontwikkeling van Westflank Zuid die middels dit bestemmingsplan planologisch-juridisch
wordt mogelijk gemaakt, past binnen de Structuurvisie Utrecht aangezien de meest voorname doelstellingen
overeenkomen: realiseren van multifunctionaliteit en verbeteren van de bereikbaarheid met OV.

Hoogbouwvisie 'Waar wel en waar niet hoog bouwen in Utrecht' (2005)
De doelstelling van de hoogbouwvisie is het leveren van een toetsingskader voor hoogbouwplannen, door ten
eerste na te gaan wat de mogelijke bijdrage is die hoogbouw kan leveren aan de ontwikkeling van Utrecht, en
ten tweede door het geven van een visie op de meest (on)wenselijke locaties voor hoogbouw.
In het Wensbeeld 2030 is de stad opgedeeld in een drietal categorieën:
a.

De Binnentuinen: deze categorie bevat een subcategorie “laag” met een basis van 9 meter en een
subcategorie “hoog” met een basis van 15 meter, beiden met de mogelijkheid tot incidentele accenten tot
(in principe) het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte;
b. De Centrale Zone: de basismaat bedraagt in dit gebied 15 of 30 meter. Er zijn accenten tot in het
dubbele van de omliggende bebouwingshoogte mogelijk. In een beperkt zoekgebied, kunnen incidentele
accenten van 60 tot 80 meter worden geplaatst;
c. De Brandpunten: de maximale bebouwingshoogte bedraagt 90 meter, respectievelijk een niet
gemaximaliseerde hoogte (Stationsgebied respectievelijk centrum Leidsche Rijn).
Conclusie:
Het plangebied ligt in het gebied dat in de hoogbouwvisie is aangeduid als de 'Centrale Zone'. De Centrale
Zone biedt de vereiste randvoorwaarden om een goed milieu voor hoogbouw te creëren. Dat zijn in ieder
geval vanuit bereikbaarheidsoogpunt de meest aangewezen locaties voor ruimtelijk functionele
ontwikkelingen. De nieuw te realiseren bebouwing heeft een bouwhoogte variërend tot 90 meter en ligt binnen
de zogenaamde Brandpunten. Dit past binnen de Hoogbouwvisie.

Kantorenstrategie
2012
Om de kantorenmarkt in Utrecht gezond te houden, heeft het college van burgemeester en wethouders
besloten selectiever nieuwe kavels uit te geven. De focus is gericht op behoud van een gezonde markt voor de
bestaande kantoren en op transformatie van leegstaande gebouwen.
Het college wil een mix van maatregelen om de leegstand aan te pakken. De nadruk ligt daarbij op
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transformatie van leegstaande panden, op samenwerking met marktpartijen en op kwaliteitsverbetering van
bestaande locaties. Dat is nodig om huurders aan te trekken en te behouden. Ook levert acquisitie een
bijdrage aan het tegengaan van leegstand.
Het college wil kritisch selecteren waar de komende jaren kantoorbouw mag plaatsvinden. De drie
belangrijkste prioritaire locaties hebben elk hun eigen profiel:
• Het Stationsgebied als grootstedelijke locatie;
• De strook langs de rijksweg A2 in Leidsche Rijn Centrum, bij het nieuwe NS-station;
• Het zuidelijke deel van Papendorp voor middelgrote kantoren.
Conclusie:
Het Stationsgebied is een geprioriteerde locatie waar kantoorbouw mag plaatsvinden. De locatie biedt kansen
om in te spelen op de marktvraag op A-locaties en die realisatie van nieuwe (duurzame) kantoren draagt bij
aan de economie van de stad.

Nota externe veiligheid
Uitgangspunt is dat de stad in ontwikkeling is en daarvoor ruimte nodig heeft. Deze nota gaat in op het beleid
van de gemeente Utrecht over de beheersing van risico's als gevolg van inrichtingen die met gevaarlijke
stoffen werken en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De gemeente Utrecht kiest er daarbij voor om niet
wezenlijk af te wijken van de veiligheidseisen die vermeld staan in de risiconormering van de Rijksoverheid.
Wel spreekt de gemeente Utrecht zich nadrukkelijk uit over de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico
(voor beperkt kwetsbare objecten) en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Utrecht respecteert zowel die
richtwaarde als die oriëntatiewaarde en zal slechts in bijzondere gevallen afwijken van deze waarden.
De beleidskeuzes hebben betrekking op nieuwe situaties, waarin een risicobron zich vestigt of uitbreidt, of
een risico-ontvanger, zoals een woning, wordt gebouwd. Daarnaast wordt in deze nota aangegeven op welke
wijze Utrecht de veiligheidsrisico's wil beheersen die zij kan beheersen.
Conclusie:
Er is ten aanzien van het aspect externe veiligheid geen belemmering voor het vaststellen van dit
bestemmingsplan. Voor een uitgebreide weergave van de projectspecifieke externe veiligheidssituatie wordt
verwezen naar hoofdstuk 5.

Ambitiedocument 'Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar' (2012)
De gemeente wil van Utrecht dé fiets- en OV-stad van Nederland maken. De introductie van een tramnetwerk
in de stad vormt hiervan de motor. Ondanks een forse binnenstedelijke verdichting dient de groei van de
automobiliteit te halveren. In de openbare ruimte wil de gemeente een kwaliteitssprong realiseren.
Het Ambitiedocument bevat de mobiliteitsambities van Utrecht en geeft richting aan het mobiliteits- en
verkeersbeleid van de gemeente tot 2030. Voor het autoverkeer past het Ambitiedocument de volgende
principes toe:
a. doorgaand autoverkeer hoort thuis op de Ring (de ringstructuur van Utrecht, A2, A12, A27);
b. wijkgebonden autoverkeer mag rijden in de stad;
c. In het centrumgebied hoort alleen centrumgebonden autoverkeer.
Het ambitiedocument zet in op het terugbrengen van de overlast van het busverkeer in de stad en het
verbeteren van de leefbaarheid van het openbaar vervoer voor bezoekers. Ruimte voor groei van het aantal
bussen rond de OV-terminal ontbreekt. Daarom is gekozen voor het vergaand bundelen en concentreren van
OV-stromen in de stad en waar mogelijk het vertrammen van verbindende OV-corridors.
Het Ambitiedocument wordt verder uitgewerkt in onder andere het Mobiliteitskader. Hierin worden de
concrete maatregelen voor de infrastructuurnetwerken van de fiets, openbaar vervoer en autoverkeer nader
uitgewerkt. Dit Mobiliteitskader zal te zijner tijd het GVVP vervangen.
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Conclusie:
In het plangebied is gezorgd voor een optimale inpassing van de verschillende HOV- en fietsroutes en
bovendien gezorgd voor gebouwde fietsparkeervoorziening waardoor het plan in lijn ligt met het
ambitiedocument.

Nota stallen en parkeren (2013)
De gemeenteraad heeft op 28 maart 2013 de Nota Stallen en Parkeren vastgesteld. Hiermee is het nieuwe
parkeerbeleid van kracht. Met de uitwerkingsnota 'Parkeernormen Fiets en Auto' bepaalt de gemeente de
benodigde capaciteit van het (fiets)parkeren. Voor de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Utrecht
geeft de gemeente meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Dit betekent dat er op sommige plekken op
straat minder ruimte komt voor geparkeerde auto's. De gemeente stimuleert auto's om langs de rand van de
stad te parkeren: in één van de drie herkenbare grote P+R terreinen, bij NS-stations en andere
OV-knooppunten. Als stimulans voor binnenstedelijke ontwikkelingen, en daarmee voor een aantrekkelijke en
bereikbare stad zijn de autoparkeernormen in betaald parkeergebied verlaagd. Ook schept de gemeente
flexibiliteit door de vrijstellingsmogelijkheden van de parkeernormen te verruimen. Nieuw in de gemeentelijke
aanpak is de verplichting om bij nieuwbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen of in geval van een
functiewijziging ook fietsenstallingen te realiseren. De parkeernormen hebben een bandbreedte, om optimale
flexibiliteit en maatwerk te bieden bij de realisatie van bouwplannen.
Voor specifieke gebieden in Utrecht is in de Nota stallen en parkeren opgenomen dat wanneer de eerder door
de raad vastgestelde stedenbouwkundige of planologische kaders, waaronder o.a. structuurvisies en
masterplannen, reeds afgewogen parkeernormen bevatten deze als toetsingskader kunnen blijven gelden
voor de bepaling van de parkeerbehoefte. Met de nota Stallen en Parkeren (februari 2013) is er nadrukkelijk
ook ruimte voor het Stationsgebied om andere parkeernormen te hanteren. Er kan namelijk voor gekozen
worden dit kader toe te passen waarbij het enkel mogelijk is lagere parkeernormen toe te passen dan het
Structuurplan voorschrijft.
Conclusie:
In het plangebied zal voor de aanwezige functies voorzien worden in voldoende (fiets)parkeerplaatsen (zie
hiervoor ook paragraag 4.3.3.). Daarbij wordt een grote openbare gebouwde fietsenstalling ten behoeve van
de reizigers van het Station gerealiseerd.

Verordening op de archeologische monumentenzorg (2009)
Het gemeentelijk archeologiebeleid heeft tot doel bij te dragen aan de historische beeldvorming over Utrecht
en zijn bewoners. Om dit doel optimaal te verwezenlijken vervult de gemeentelijke archeologische dienst een
actieve rol. In het gemeentelijk archeologiebeleid wordt afhankelijk van de archeologische waarde, danwel de
archeologische verwachtingswaarde zowel naar boven als naar beneden afgeweken van de algemene
vrijstelling voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek.
In de op de gemeentelijke archeologische waardenkaart aangeduide gebieden waar een
onderzoeksverplichting geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende activiteiten een
inspanning gevraagd kunnen worden om resten uit het verleden op te sporen en zo nodig veilig te stellen.
Binnen deze gebieden gelden voor bepaalde ingrepen en activiteiten een aantal vrijstellingen.
Conclusie:
Er is ten aanzien van het aspect archeologie geen belemmering voor het vaststellen van dit bestemmingsplan.
Voor een uitgebreide weergave van de projectspecifieke externe veiligheidssituatie wordt verwezen naar
hoofdstuk 5.

Bomenbeleid Utrecht (2009)
Een van de belangrijkste doelen van het Utrechtse bomenbeleid is een samenhangende bomenstructuur voor
de stad te verbeteren en te ontwikkelen, gebaseerd op cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische
uitgangspunten en milieu.
Voor 2030 zet de gemeente in op het behoud en de ontwikkeling van de bomenstructuur. Dit zal gebeuren
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door twee beleidsdoelstellingen:
Waar mogelijk ontbrekende bomen in de bomenstructuur aanvullen om zo een samenhangende structuur
te creëren. Dat betekent bij de ruimtelijke plannen in de komende jaren bezien waar bomen kunnen
worden toegevoegd om zo de bomenlanen en pleinen te completeren. Daarnaast bij ingrepen in de
huidige structuur op basis van een goed programma van eisen de structuur weer aanvullen;
De bomenstructuur verder verbeteren door extra zorg aan beheer en onderhoud te besteden. Dit kan
resulteren in extra zorg bij aanplanting van bomen, bij groeiplaatsen van oudere bomen, bij de
verzorging van de bomen in de jeugdfase en bij bomenziekten.
Sinds 1 januari 2007 kennen alle gemeentelijke ruimtelijke plannen in de stad een bomenparagraaf. De
bomenparagraaf biedt vanaf het begin en in alle fasen van een planproces de mogelijkheid een
belangenafweging te maken over de gevolgen van een ruimtelijk plan voor bomen.
Conclusie:
De aanwezige bomen in het plangebied staan op het terrein van de Knoopkazerne. Deze bomen worden als
privaat eigendom beschouwd. In het geval van een eventuele kap van de bomen hoeven er op basis van het
gemeentelijk beleid geen andere bomen teruggeplant te worden.
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2.5

Gebiedsspecifiek

beleid

Masterplan Stationsgebied (2003) en het Geactualiseerd
Masterplan Stationsgebied (2004)
Op 15 mei 2002 sprak de bevolking van Utrecht zich uit over de toekomst van het Stationsgebied. De
Utrechters kozen voor Visie A: Stadshart verruimd. De uitwerking van deze visie vormt het Masterplan
Stationsgebied,waarvan de geactualiseerde versie is vastgesteld in 2004. Dit document is de basis van de
verdere planvorming.
Conclusie:
In het Masterplan is ter plaatse van de Westflank Zuid een nader uit te werken bouwvlak opgenomen.
Realisatie van woningbouw en eventuele functiemenging waren ter plaatse indertijd nog niet concreet
voorzien.
Structuurplan Stationsgebied (2006)
Het structuurplan Stationsgebied is de juridische vertaalslag van het Masterplan voor het Stationsgebied uit
2003, inclusief de bijbehorende actualisatie uit 2004. De aanpak van het stationsgebied is gericht op de
ontwikkeling van een hoogwaardig, multimodaal openbaar vervoersknooppunt in combinatie met een
toplocatie voor werken, wonen en voorzieningen.
De aanpak van het stationsgebied is gebundeld in twee zones, die de dragers zijn van de ontwikkelingen: de
Centrumboulevard en de Stadscorridor.

Afbeelding 2.1: Structuurplankaart Stationsgebied
Centrumboulevard
De Centrumboulevard loopt van het Jaarbeursterrein tot het Vredenburg door de OV-terminal en Hoog
Catharijne. De Centrumboulevard geeft samenhang en identiteit aan de gebieden en draag bij aan de
optimalisering van de wisselwerking tussen openbare en private ruimte. In de Centrumboulevard is de
functiemenging complexer. Hoog Catharijne wordt geïntensiveerd, waarbij er veel aandacht is voor de
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wisselwerking met openbare ruimte.
Stadscorridor
De Stadscorridor verbindt de westelijke delen van de stad met het Stationsgebied en loopt vanaf Leidsche Rijn
tot het Vredenburg. De overheersende functies aan de Stadscorridor zijn wonen, winkelen, cultuur en publieke
functies, zoals kantoren. De corridor vormt een (HOV)route met functies voor de stadsbewoners.
Het Vredenburg, het Smakkelaarsveld, de strook rond het spoor, het Westplein en de Kop van Lombok
worden met elkaar verbonden door kwaliteiten te herstellen en nieuwe betekenissen aan de diverse plekken
te geven. Belangrijk is de keuze om bestaande sterke identiteiten hiervoor in te zetten.
De dominante functies van de Stadscorridor zijn wonen, winkelen en cultuur. Publieke functies als het
Muziekpaleis, het Stadskantoor, de bibliotheek en een moskee bevinden zich langs deze route. Zo wordt een
stedelijke, eenduidige route gecreëerd gericht op de inwoners van Utrecht en met functies die primair de
stadsbewoners nodig hebben. Het begeleiden van de route met deze nieuwe functies en woningen zorgt
bovendien voor een grotere sociale veiligheid.
Conclusie
De integrale herontwikkeling van de gronden Westflank Zuid zijn op hoofdlijnen passend binnen de
ontwikkelingsrichting die is ingezet vanuit het Structuurplan Stationsgebied. Ter plaatse van het Forum wordt
er een voetgangersverbinding met de OV-terminal en Rabobrug gerealiseerd, het bouwvlak wordt ingevuld
met een aantal hoge gebouwen die passen binnen de Hoogteschalenkaart van het Structuurplan en toevoegen
van kantoor- en woningbouwfuncties waarbij ruimte bestaat voor publieksgerichte functies in de plint middels
een beperkte commerciele invulling.
De commerciele invulling van de plint dient gezien te worden als een uitbreiding/ wijziging ten opzichte van
het Structuurplanprogramma. Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat het gebied dat op de plankaart
van het Structuurplan is aangeduid als 'studiegebied' voor een beperkt deel middels dit bestemmingsplan
concreet wordt ingevuld door het mogelijk maken van de realisatie van het forum en kantoorbebouwing.
In het Structuurplan wordt al wel de Westflank Zuid als ontwikkelingslocatie aangeduid maar wordt nog niet het
volledige programma mogelijk gemaakt voor de integrale herontwikkeling. Hiertoe is een aanvullend
Raadbesluit genomen (10 januari 2008) over programmatische invulling van het Knoopkazerneterrein
(2007/231).
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Hoofdstuk 3
3.1

Bestaande situatie

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de huidige situatie in het plangebied en analyseert het gebied in ruimtelijk en
functioneel opzicht. Voor zover de verschillende onderdelen van dit hoofdstuk daartoe aanleiding geven,
wordt aan het einde van de verschillende paragrafen een aantal conclusies en uitgangspunten voor het
bestemmingsplan geformuleerd.

3.2

Beschrijving

van het plangebied

3.2.1

Historische ontwikkeling

Volgens de Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht geldt voor drie locaties binnen
deelgebieden Westflank Noord en Westflank Zuid een hoge archeologische verwachting. Het betreft de
historische Vleutenscheweg / Vleutenschevaart, de historische Leidscheweg / Leidschevaart / Leidsche Rijn, en
het terrein van het Beatrixgebouw / Knoopkazerne. Door dit laatste gebied heeft in de Romeinse tijd en
vroege Middeleeuwen de hoofdgeul van de Rijn gelopen. De exacte locatie van deze hoofdgeul is in de
deelgebieden niet bekend.
Uit de periode vóór de elfde / twaalfde eeuw bestaan voor het deelgebied Westflank Zuid weinig gegevens. In
de Romeinse tijd werd Westflank Zuid ongeveer ter hoogte van de Knoopkazerne doorkruist door de Rijn, de
noordgrens van het Romeinse Rijk. Ten zuiden van de Rijn, mogelijk nog net binnen deelgebied Westflank
Zuid, liep de Romeinse grensweg. In de vroege Middeleeuwen daalde het waterpeil in de Oude Rijn gestaag.
Na de afdamming van de Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 bleef de Oude Rijn waarschijnlijk nog enige tijd
watervoerend, maar was aan het einde van de twaalfde eeuw geheel verland.
Na de aanleg van de stadsverdedigingswerken in 1122 ontstond een strikte scheiding tussen de stad en de
buitengebieden. Binnen de stad golden andere, en meestal strengere, regels dan daarbuiten. De
zeggenschap van het stadsbestuur beperkte zich echter niet tot het gebied binnen de muren. Rondom de
stad lag de zogenaamde stadsvrijheid, een uitgestrekt, landelijk gebied, dat was opgedeeld in bestuurlijk
zelfstandige eenheden, de buitengerechten. Het stadsbestuur had in deze buitengerechten grote invloed,
omdat het een deel van de rechtspraak in handen had, belastingen inde, en eigendomsrechten bezat op
grote delen van de grond. Op plaatsen waar hoofdwegen de stadsvrijheid binnengingen stonden poorten om
het doorgaande verkeer te controleren (en belastingen te innen!).
Deelgebied Westflank Zuid behoorde tot het Lijnpad, het buitengerecht dat haar naam ontleende aan de
gelijknamige weg het Lijnpad. De verkaveling in dit buitengerecht stond loodrecht op het Lijnpad en daardoor
schuin op de Catharijnesingel. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de verkaveling in dit gebied dateert uit
de periode vóór de aanleg van de stadsbuitengracht en mogelijk teruggaat tot de ontginningen aan de
westkant van de stad uit de tiende en elfde eeuw. Veel van de gronden in het buitengerecht Lijnpad waren
eigendom van de Duitse Orde. Het Lijnpad was een agrarisch gebied waar akkerbouw en tuinbouw
plaatsvonden. Langs de weg het Lijnpad liep waarschijnlijk in de zeventiende eeuw, en mogelijk ook in de
Middeleeuwen, een aftakking van de Rijn. Dit zou de vele bochten in deze weg verklaren.
Voor deelgebied Westflank Zuid zijn in de zestiende en zeventiende eeuw geen aanwijzingen voor bebouwing.
In het kader van de stadsuitbreidingsplannen van Moreelse werd in 1664-1665 ten westen van de
Catharijnesingel een grachtenstelsel aangelegd ter bevordering van de scheepvaart. Tot dit grachtenstelsel
behoorden onder andere de Leidschevaart en de drie moesgrachten: de Herengracht (westzijde
Stationsplein), de Bloemgracht (thans de Kruisvaart, langs de Mineurslaan) en de Blekersgracht (Croeselaan).
Door de aanleg van het grachtenstelsel verdween de middeleeuwse verkaveling in het gebied tussen de
Croeselaan en de Catharijnesingel. Ook het Lijnpad (waarmee hier wordt gerefereerd aan de weg het Lijnpad)
verdween in 1664. De Bloemgracht werd in 1866 omgedoopt tot Kruisvaart en verbreed tot tweemaal de
oorspronkelijke breedte, dit ter compensatie van het verlies van de Herengracht, die ten behoeve van
uitbreidingen van de spoorlijn werd gedempt.
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De Kruisvaart loopt nog steeds door plangebied Westflank Zuid. Door omstandigheden kwam van de
geplande nieuwbouw weinig terecht, zodat de deelgebieden Westflank Noord en Zuid een land- en
tuinbouwgebied bleven. Wel werden langs de moesgrachten dubbele bomenlanen geplant, mede daardoor
werd het gebied in de achttiende en negentiende eeuw aantrekkelijk voor wandelaars.
Bij de aanleg van de spoorlijn tussen Amsterdam en Utrecht in 1843 kwamen deelgebieden Westflank Noord
en Zuid ten westen van het spoor te liggen, en raakten hierdoor enigszins geïsoleerd van de stad Utrecht. De
stedelijke ontwikkelingen kwamen in deze deelgebieden hierdoor later op gang dan in het gebied tussen het
spoor en de Catharijnesingel. In de tweede helft van de negentiende eeuw waren langs de Kruisvaart en de
Blekersgracht verschillende industrieën gevestigd. Vlak achter het station lag tot 1874 een fabriek voor
spoorwegmateriaal. In 1874 werd deze fabriek verplaatst en werd het terrein verkocht aan het ministerie van
Defensie, die er een kazerne bouwde (Knoopkazerne). In 1915 begon in het gebied rondom de Croeselaan
de bouw van de Dichterswijk. De Kruisvaartdwarsgracht, het laatste deel van de vroegere Mariagracht, werd
in 1931 grotendeels gedempt, met uitzondering van het gedeelte langs de Knoopkazerne, dat nog steeds
bestaat.
3.2.2

Monumenten, beeldbepalende elementen en cultuurhistorie

Cultuurhistorisch waardevol zijn de restanten van de 17de-eeuwse stedenbouwkundige aanleg. Hoewel zeer
rudimentair valt hieronder de ligging van de Kruisvaart (Bloemgracht, 2e Moesgracht) in de vorm van de
Mineurslaan en de nog aanwezige delen van de Kruisvaart (langs de Montageweg).
Er zijn geen monumenten of andere beeldbepalende elementen in het gebied aanwezig.
3.2.3

Structuurbepalende elementen

Aan de noordoostzijde ligt het toekomstige regionale busstation van Nederland met direct daarnaast de OV
Terminal en de sporen. Iets verder naar het zuiden is in het verlengde van de Montageweg, en aansluitend bij
de Rabobank, de Langzaamverkeersbrug (hierna 'Rabobrug') over de sporen gepland. Ten zuiden van de
passage door de terminal is deze brug de belangrijkste verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de
binnenstad en de westelijk gelegen wijken. Aan de zuidwestzijde wordt het plangebied begrensd door het
brede bomenrijke profiel van de Croeselaan. Als onderdeel van de hoofdstructuur van het Stationsgebied
zorgt de Croeselaan voor de bereikbaarheid van het westelijke stationsgebied voor autoverkeer, logistiek
verkeer en langzaam verkeer. Aan de noordwestzijde bevindt zich de Mineurslaan, de logistieke straat van
het westelijke stationsgebied.

24 bestemmingsplan "Westflank Zuid, Stationsgebied" (vastgesteld)

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

3.3

Beschrijving

van de bestaande

functies

in het plangebied

Het plangebied binnen de Westflank Zuid omvat het zuidwestelijke deel van het Forum (met eronder de
Mineurslaan en de huidige kavel van de Knoopkazerne.

Afbeelding 3.1 Bestaande situatie Westflank Zuid
Bebouwing
De bebouwing binnen het plangebied bestaat uit de Knoopkazerne aan de Croeselaan.
Groen
Het groen in het plangebied wordt voornamelijk gevormd door (een twintigtal) bomen op het parkeerterrein
van de Knoopkazerne. Het entreegebied aan de Croeselaan bestaat uit hagen met een aantal losse bomen
erin.
Verkeer
Het parkeerterrein achter de Knoopkazerne wordt ontsloten via de Mineurslaan Zuid. Tevens is er een inrit
aanwezig aan de Croeselaan, deze is niet voor dagelijks gebruik.
Aan de achterzijde van de Knoopkavel is momenteel het tijdelijke busstation gelegen. Dit zal in deze
hoedanigheid functioneren tot eind 2015, daarna zal het definitieve busstation worden gerealiseerd.
Water
Rondom het gebouw en parkeerterrein van de Knoopkazerne is water aanwezig, dit is deels de
oorspronkelijke Kruisvaart (voorheen Bloemgracht, onderdeel van het grachtenstelsel van de stadsuitbreiding
volgens het plan Moreelse). Dit water is aan beide zijden voorzien van kademuren. Ten slotte is in het
plangebied een spuikoker aanwezig die zorgt voor de ondergrondse aansluiting van de Kruisvaart op de
Leidsche Rijn.
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Hoofdstuk 4
4.1

Planbeschrijving

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een weergave gegeven van de voorgenomen ontwikkelingsrichting van de Westflank
Zuid en de raakvlakken die de ontwikkeling heeft binnen de integrale herontwikkeling van het Stationsgebied.
De gemeentelijke stedenbouwkundige visie voor het hele stationsgebied, zoals verwoord in het Masterplan en
Structuurplan (zie paragraaf 2.5), heeft verbinden, herstellen en betekenis geven als kernwaarden in haar
ambitie omschreven. Deze ambities vormen de basis voor de ruimtelijke ingrepen die bepalend zijn voor de
toekomst van het gebied. Met het verwezenlijken hiervan streeft de gemeente een aantal belangrijke doelen
na, waaronder het versterken van de centrumfunctie, het verhogen van de leefbaarheid en veiligheid, het
vergroten van toegankelijkheid en bereikbaarheid, maar vooral ook het versterken van haar positie als
Railport van Nederland.
Er zijn reeds diverse projecten in het stationsgebied in ontwikkeling of in aanbouw. In het Stedenbouwkundig
Plan en Beeldkwaliteitplan Westflank Zuid (vastgesteld door het college d.d. 2 juli 2013), dat ten grondslag ligt
aan het bestemmingsplan, is samenhang en verbinding tussen de verschillende projecten gecreerd. De
Westflank Zuid kan niet zonder haar context in het westelijke stationsgebied worden beschouwd. De
toekomstige invulling en uitvoeringvan het plangebied is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit van het
gehele (zuid)westelijke deel van het Stationsgebied. Om het belang van deze documenten te benadrukken
zijn het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitplan als bijagen toegevoegd aan het bestemmingsplan.

4.2

Planbeschrijving

Het plan voorziet op de Westflank Zuid aan de Croeselaan naast de uitbreiding van de bestaande
Knoopkazerne in het mogelijk maken van 2 kantoorgebouwen, een parkeergarage, een verhoogd forum, een
gebouwde openbare fietsparkeervoorziening, en een gemengd gebouw met ruimte voor de functies kantoren
en wonen.

Afbeelding 4.1: Impressie van Westflank Noord

bestemmingsplan "Westflank Zuid, Stationsgebied" (vastgesteld)

27

4.2.1

Programma

Het totale programma voor de Westflank Zuid bestaat uit maximaal 92.000 m2 brutovloeroppervlak (BVO)
opgebouwd uit maximaal 84.000 m2 kantoren, 1.000 m2 lichte horeca en dienstverlening en 7.000 m2
wonen met bijbehorende (fiets) parkeervoorzieningen. Het programmatische kader binnen de Westflank Zuid
ligt hiermee in lijn met het programma zoals eerder vastgelegd in het Masterplan Stationsgebied 2004, het
Structuurplan Stationsgebied 2006 en het aanvullende Raadsbesluit van 10 januari 2008 ((2007/231)
programmatische invulling Knoopkazerne). In het programma is bovendien een bepaalde flexibiliteit
ingebracht; het functionele programma van het gemengde vastgoedblok aan de Croeselaan kan dusdanig
gewijzigd worden zodat het kantoorprogramma (14.000 m2 bvo) geheel of gedeeltelijk kan worden omgezet
naar de functie wonen.
Het nieuwe ‘Knoopcomplex’ zal in de toekomst ruimte bieden aan maximaal 30.000 m2 BVO waarbij sprake
is van kantoren en een vergadercentrum voor de Rijksgebouwen Dienst. Beide onderdelen van het
programma worden deels opgenomen in de bestaande Knoopkazerne en deels in de uitbreiding ervan. Het
vergadercentrum komt in de plint van het complex en sluit gelijkvloers aan bij de huidige congresvloer van de
Knoopkazerne. De kantoren in de nieuwbouw sluiten aan bij die van de oudbouw via een koppelstuk om een
samenhangend complex te realiseren.
Het totaal programma voor de duotorens aan het Forum bevat maximaal 40.000 m2 BVO kantoren en zal
ontwikkeld gaan worden de NS Vastgoed. De exacte verdeling van het programma over de beide torens ligt
nog niet vast en zal mede bepaald worden door de vraag vanuit de markt, waarbij het uitgangspunt is dat
binnen de grenzen van de bouwenveloppe twee afzonderlijke torens met markconforme vloeren gerealiseerd
kunnen worden. Indien zich in de toekomst een afnemer aandient die meer oppervlaktemeters wenst dan in
één toren passen, dan zal de bouwenveloppe in overleg met alle betrokken partijen aangepast moeten
worden.
Ten slotte zal in de laatste fase van de Westflank Zuid het gebouw op de hoek Croeselaan/Montageweg
gebouwd worden. De bouwenveloppe voor dit onderdeel biedt ruimte aan maximaal 14.000 m2 BVO
kantoren, minimaal 7.000 m2 BVO woningbouw en 1.000 m2 lichte horeca en dienstverlening. De ruimte voor
dit kantoorprogramma anticipeert op een mogelijke uitbreiding van het rijkskantoor. Deze toekomstige
uitbreiding van het rijkskantoor zou ook plaats kunnen vinden in een ander deel, waardoor het blok
mogelijkerwijs minder of geen kantoorruimte kan bevatten. De flexibiliteit om hierin te kunnen schuiven wordt
middels het bestemmingsplan geboden. De inpassing van woningen sluit aan bij het overige woonprogramma
aan de over- en zuidzijde van de Croeselaan. Het vereiste metrage wonen is een ondergrens om een
aantrekkelijk en functioneel woonblok op een kantoorblok te kunnen realiseren. Eventueel meer
woonprogramma inpassen zal een gunstig effect hebben op de levendigheid van de plek. Ten aanzien van de
levendigheid is ook de horeca en dienstverlening in de plint van toegevoegde waarde. Aangezien het gaat om
een hoogstedelijke omgeving, strategisch gelegen langs belangrijke fiets- en voetgangersroute richting station
en binnenstad is een invulling middels horecacategorie D1 en D2 en dienstverlenende functies een logische.
Deze functies kennen gezien de ligging en omvang geen zelfstandige verkeersaantrekkende werking. Tevens
is vastgelegd dat de er meerdere units worden gerealiseerd met een maximum van 200 m2 per unit en tot
een gezamenlijke maximum van 1.000 m2.
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Afbeelding 4.2: Verdeling programma op Westflank Noord
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4.2.2

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig
ensemble
In het plangebied staat aan de Croeselaan de Knoopkazerne met een karakteristiek voorkomen. In de
toekomst zal de Knoopkazerne worden uitgebreid en onderdak verschaffen aan een overheidsdienst met
bijbehorend vergadercentrum. Van het huidige gebouw zullen in ieder geval de hoogbouw en
middelhoogbouw worden behouden en gerenoveerd.
Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan is aan de noordoostzijde van het plangebied het nieuwe
Stadskantoor Utrecht in aanbouw. Daarnaast staat op de naastgelegen kavel van de Rabobank de Rabotoren.
Beide zijn hoge en imposante gebouwen. Dergelijke gebouw hebben gebouwen in de omgeving nodig zodat
er eenheid ontstaat. Op de Westflank Zuid worden hoge volumes toegevoegd om te zorgen voor een eenheid
en ritmiek qua hoogte ten westen van de OV terminal.

Afbeelding 4.3 Vogelvlucht bouwvolumes westzijde Utrecht Centraal

Bebouwingsgrenzen
In het Stedenbouwkundig Plan voor de Westflank Zuid zijn de uiterste bebouwingsgrenzen bepaald,
waarbinnen programmatische ambities gerealiseerd kunnen worden. Langs de belangrijkste openbare
ruimten, aan de ‘buitenzijde’ van het gehele complex, gelden verplichte rooilijnen als randvoorwaarden voor
verdere ontwikkeling. Ook voorwaarden met betrekking tot bouwhoogten en overstekken zijn concreet
gemaakt in maximale bouwenveloppen. Deze zijn noodzakelijk om de ruimtelijke kwaliteit van de routes
langs het Forum, de Montageweg en de Croeselaan te waarborgen. Sommige verplichte rooilijnen gelden ook
of juist voor de bovenbouw omdat daarmee een dynamisch beeld en een ritmiek vanaf een grotere afstand
bereikt kan worden of omdat daarmee meer licht, lucht en ruimte ontstaat in het voetgangersdomein. Aan de
Mineurslaan geldt geen verplichte rooilijn, hier geldt een uiterste bebouwingsgrens die bepaald wordt door de
kavelgrens.
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Afbeelding 4.4 Bebouwingsgrenzen
Bouwhoogten
Volgens het gemeentelijk beleid met betrekking tot hoogbouw zijn binnen de Westflank Zuid grote
bouwhoogten toegestaan. Ten behoeve van een evenwichtig stedenbouwkundig ensemble is het zelfs
wenselijk om op bepaalde plekken de 90-meterlijn te bereiken. Tenzij anders vermeld zijn alle bouwhoogten
gerelateerd aan maaiveldniveau (gemiddeld op 2,50 m. +NAP).
Verbindingen
Het hele gebied ten westen van de OV-terminal vormt de schakel tussen de OV-terminal en het westelijk
gelegen Lombok, het Sijpesteijnkwartier, het jaarbeursterrein en de Dichterswijk. Het gebied kent een zeer
hoge dichtheid door het omvangrijke programma en de stapeling van functies, welke zorgt voor grote
voetgangersstromen. Om de gewenste toegankelijkheid en bereikbaarheid te kunnen realiseren en borgen is
een heldere en herkenbare verbindingenstructuur noodzakelijk. Dit wordt bereikt door duidelijk onderscheid
te maken in de functionaliteit en identiteit van de openbare ruimten.
Op de Westflank Zuid is ervoor gezorgd dat de primaire langzaamverkeersverbindingen in en om het
plangebied zoveel mogelijk worden versterkt. De oost-westroute via de Rabobrug over de sporen is een
belangrijke verbinding van en naar de Utrechtse binnenstad en behoeft een functionaliteit en identiteit die
past bij het verwerken van grote stromen voetgangers en fietsers.
Daarnaast wordt het maaiveld verbonden met de hoger gelegen verbinding met de OV Terminal via het
zogeheten Forum. Het Forum is het verhoogde maaiveld, dat loopt vanaf de Van Sijpesteijnkade tot aan de
Rabobrug en dat tevens aansluit bij de passage over de sporen in de OV Terminal. Het is circa 8 meter hoger
dan het omringende maaiveld. Op verschillende plekken sluit het Forum aan op het maaiveld met trappen,
roltrappen en liften. Via het Forum wordt een voetgangersverbinding tussen de Rabobrug en de OV Terminal
gemaakt, die van groot belang is voor de ontsluiting en de onderlinge verbinding van de terminal en andere
aanliggende functies. Ook deze route is optimaal toegankelijk en ingericht op grote gebruikersstromen. Naast
de OV Terminal is een groot aantal gebouwen binnen gebied ten westen van OV terminal ontsloten vanaf het
Forum. Een goede ruimtelijke kwaliteit en toegankelijkheid van verschillende plekken op het Forum zorgen
voor comfortabel en aantrekkelijk gebruik. Op die manier wordt het Forum een wezenlijk onderdeel van het
stedelijke netwerk van openbare ruimten, waarbij op het Forum onderscheid wordt gemaakt tussen
verbindingsdelen en verblijfsdelen (Knoopplein).
Entrees
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De positionering van de gebouwentrees is belangrijk voor het realiseren van een duidelijke
verbindingenstructuur die voor iedereen herkenbaar en begrijpelijk is. De gebouwen binnen de Westflank
Zuid kunnen verschillende entrees hebben, maar de hoofdentree, het adres, wordt hierbij bepaald. De beide
kantoortorens zijn geadresseerd aan het openbare Forum (+7.80 m boven maaiveld) met een ruime foyer of
atrium. De ingangen ervan liggen net om de hoek, buiten de grote loopstromen en in de doorgang naar het
verhoogde maaiveld (werktitel 'Knoopplein') . Het Knoopplein maakt onderdeel uit van het verhoogde
maaiveld dat wordt omsloten door de bebouwing van Westflank Zuid. Het is de collectief private buitenruimte
van de aangrenzende gebouwen die deels zal functioneren als de ‘tuin’ van het vergadercentrum.
In de hoek van het Knoopplein ligt de hoofdentree van het nieuwe vergadercentrum en het rijkskantoor, in de
oksel van het gehele 'Knoopcomplex'. De entree is op die manier goed zichtbaar vanaf de doorgang en het
Forum. Het nieuwe 'Knoopcomplex' wordt in de beginfase, nog voor de komst van het Knoopplein, al gebouwd
en kan in een latere fase nog uitbreiden. De entrees dienen echter al vanaf de beginfase een duidelijke plek
te krijgen. In de beginfase moet de hoofdentree op deze plek bereikbaar gemaakt worden via een tijdelijke
eigen brugverbinding vanaf het Forum.
In het nieuwe Knoopcomplex, langs de Croeselaan, moet minimaal één entree worden opgenomen om de
relatie tussen gebouw en openbare ruimte te versterken. Dit kan een extra entree naar de foyer van het
rijkskantoor zijn of een entree van een publieke of commerciele functie in de plint.

Afbeelding 4.5 Impressie van Knoopplein
Levendigheid
De Montageweg is momenteel in gebruik voor hoofdzakelijk bestemmingsverkeer (voor de Rabobank). In de
toekomstige situatie landt hier de Rabobrug aan, die een nieuwe interwijkse verbinding tussen de oost- en
westzijde van het station vormt voor voetgangers en fietsers. Aan deze route komt tevens een fietsenstalling
voor 3500 fietsen te liggen. Het plan Westflank Zuid voorziet in de 3e fase aan dezelfde route in een gebouw
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met commerciele plintfuncties op de begane grond. De gevel van de Rabobank op maaiveld is gesloten, met
voornamelijk expeditiefuncties. Ditzelfde geldt voor de toekomstige gevel van het nieuwe complex van
Westflank Zuid (gevels van parkeergarage en fietsenstalling) aan de Montageweg. Deze belangrijke langzaam
verkeersroute vraagt juist om de aanwezigheid van functies achter de gevels die voor levendigheid en sociale
controle zorgen.

4.3

Verkeer

4.3.1

Verkeer

en openbare

ruimte

De ontwikkeling van 40.000 m2 kantoren van NS Stations ligt direct aan het Forum en busstation. Het
toekomstige rijksgebouw zal zich vanuit de bestaande Knoopkazerne uitbreiden richting het Forum, met een
totaal programma van 30.000 m2 kantoren en vergadercentrum. De gemengde ontwikkeling van 22.000 m2
wonen en kantoren is gepositioneerd aan de Croeselaan en de Montageweg.
Onder de kantoorgebouwen en het plein ligt de gemeenschappelijke parkeergarage voor auto's. Deze is
gelegen onder de noordelijke toren en toegankelijk vanaf de Mineurslaan. Alle logistiek voor de gebouwen
binnen het plangebied wordt georganiseerd vanuit de Mineurslaan, ook voor de zuidelijke toren. In deze
paragraaf wordt ingegaan op de bereikbaarheid van het plangebied op het omliggende gebied.
Croeselaan
De Croeselaan maakt geen onderdeel uit van het plangebied, maar is wel de belangrijkste toevoerweg naar
het Stationsgebied West. In de toekomst wordt deze weg doodlopend aan de noordzijde van de Croeselaan
ter hoogte van het Jaarbeursplein. Volgens de gemeentelijke plannen zal het brede profiel van de Croeselaan
dan opnieuw ingericht worden. De middenberm wordt beplant met een dubbele bomenrij en de stoep aan de
Westflankzijde wordt heringericht tot een brede wandelboulevard (Esplanade) vanaf de Jan van Foreestraat tot
aan het Jaarbeursplein. Een deel ervan, ter hoogte van de Rabobank, is al ingericht.
Naast het te behouden deel van de Knoopkazerne aan de Croeselaan ligt de opgang naar het verhoogd
semi-openbaar plein tussen de vastgoedontwikkeling (hierna genoemd 'Knoopplein'). Eén van de huidige
afschuiningen in de plint van het bestaande gebouw wordt gehandhaafd om de opgang naar het Knoopplein
aan de Croeselaan te adresseren. Er bestaat een mogelijkheid om langs het gehele 'knoopcomplex' tussen
Montageweg en Mineurslaan Zuid een luifel te realiseren, vergelijkbaar met die bij de Rabobank. Op die
manier krijgt de Croeselaan een continu profiel en wordt de samenhang van het complex in haar omgeving
benadrukt.
Montageweg
De straat die nu hoofdzakelijk gebruikt wordt voor zeer lokaal bestemmingsverkeer, moet in de toekomst de
interwijkse verbinding voor grote aantallen fietsers en voetgangers worden. Langs de Rabobank liggen 3
rijbanen bestemd voor logistiek en parkeren. Direct ernaast zal de nieuwe Rabobrug aanlanden met twee
trappen, één die aansluit bij de fietsstrook en één die aansluit bij het voetpad.
De hoogbouw aan de Montageweg ligt 6 meter terug ten opzichte van de aanlanding van de Rabobrug,
waardoor deze 'vrij' komt te liggen en op die manier een belang krijgt toegekend passend bij zijn functie.
Tussen brugaanlanding en bebouwing is voldoende ruimte voor fietsers om de ingang van de fietsenstalling in
de onderbouw te bereiken. Het volume van de fietsenstallingentree markeert de fietsenstalling en moet
zichtbaar zijn vanaf het begin van de Montageweg. Boven brugaanlanding en fietsenstallingentree is een
overstek niet toegestaan. Boven de plinthoogte van toren 2 is het wel toegestaan om van de rooilijn af te
wijken voor een setback zodat er meer licht, lucht en ruimte ontstaat op deze strategische aansluiting van
verbindingen.
Dichter bij de Croeselaan, in het gebouw op de hoek, is boven de plint een overstek van maximaal 6 meter
toegestaan. De plint is hier minimaal 14 meter hoog zodat er zicht op de brug mogelijk blijft. Indien de
maximale toegestane overstek benut wordt mag deze ondersteund worden met een beperkt aantal
kolommen. Bij een kleinere overstek moet deze kolomvrij worden opgelost.
Mineurslaan Zuid
De Mineurslaan zal hoofdzakelijk bestemd zijn voor al het logistieke verkeer voor de hele Westflank en heeft
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geen openbaar karakter. De in -en uitrijdende bussen van en naar het tijdelijke busstation zullen uit het
profiel van de Mineurslaan Zuid verdwijnen en alleen autoverkeer voor de parkeergarage en het
parkeerterrein onder het 'Knoopcomplex' is toegestaan vanaf de Croeselaan in en uit te rijden. Voorbij de
ingang van de parkeergarage wordt de Mineurslaan Zuid eenrichtingsverkeer voor zowel parkeren als laad
-en losverkeer voor de overige aangrenzende gebouwen van de Westflank Het toekomstige profiel bestaat uit
twee rijbanen met aan weerszijde stroken voor laad -en losplekken. Aan de zuidzijde is binnen deze strook
een ruimte gereserveerd als opstelruimte voor wachtende auto's voor de parkeergarage. Deze opstelruimte
zou eventueel ook binnen het volume van de parkeergarage opgelost kunnen worden. Nog voor deze zone
voor laad -en losplekken, helemaal aan het begin van de Mineurslaan Zuid, is een klein gedeelte
gereserveerd voor de bereikbaarheid van de fietsenkelder. Deze fietsenkelder wordt gerealiseerd in de
bestaande atoomkelder onder de Knoopkazerne en is alleen bestemd voor gebruikers van de aangrenzende
bebouwing. De entree naar de fietsenkelder moet zo dicht mogelijk bij de Croeselaan ingepast worden.
Daardoor kan in de uitwerking aansluiting gezocht worden bij de Esplanade langs de Croeselaan.
Aansluiting Rabobrug
Met de ingepaste bomenrij in plantenbakken is de Rabobrug een bijzonder opvallende brugverbinding. Zowel
fietsers als voetgangers gaan de brug tussen de westelijke buurten en de binnenstad gebruiken. Aan de
zuidzijde van de brug ligt een fietspad, in het midden (de bomen) en aan de forumzijde het voetpad. De
Rabobrug ligt hoger dan het Forum maar heeft een platform in de trappartij van ca. 8 meter op dezelfde
hoogte. Platform en Forum liggen ca. 2 meter verschoven ten opzichte van elkaar. In de hoek van het Forum,
die daardoor ontstaat, is de uitgang van de fietsenstalling gepositioneerd.
Toegankelijkheid
mensen met een beperking
De Westflank Zuid wordt een moderne gebouwde gebiedsontwikkeling waarbij vroegtijdig in het
ontwerpproces rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid van de functies en gebieden. Ook voor
personen met minder of geen zicht of die afhankelijk zijn van een rolstoel. Daarom worden ook de
belangenorganisaties voor mensen met een beperking daarbij betrokken, zodat gewerkt wordt volgens
Agenda 22. Gemeente Utrecht zal dit overleg ondersteunen en organiseren. De verschillende ontwerpen
worden met elkaar afgestemd, zodat gewenste voorzieningen consistent door de verschillende
projectgebieden worden toegepast. Aan de Croeselaan en de Montageweg zullen op maaiveld entrees voor
de aanliggende gebouwen gemaakt worden, die vanaf het openbaar gebied eenvoudig bereikbaar zijn voor
personen met een beperking. Over de Montageweg loopt een langzaamverkeeersverbinding die door middel
van de Rabobrug beide zijden van het spooremplacement met elkaar verbindt. De Rabobrug wordt ook
voorzien van liften om de hoogteverschillen te beslechten.
De Rabobrug wordt vervolgens aan de Westzijde op hoogte verbonden met de OV Terminal, Stationsplein
West en de Westflank Noord door middel van een op hoogte gelegen publieke verbindingsroute (Forum). Aan
deze route hebben de kantoren aan de zijde van het busstation hun entree. Deze route wordt ingericht
conform de richtlijnen voor het openbaar gebied. Het hoogteverschil met het maaiveld kan, naast de lift bij de
Rabobrug, tevens worden overbrugd met behulp van de voorzieningen bij het Stationsplein West.
Vanaf het Forum en de Croeselaan heeft men toegang tot het dak van de parkeergarage, waardoor een
informele route ontstaat over het Knoopplein. Ook bij de inrichting van dit semi-openbare gebied wordt
rekening gehouden met mensen met een beperking. Alle gebouwen staan door middel van liften in directe
verbinding met de ondergelegen parkeergarage(s). De hoogteverschillen in de openbare ruimten kunnen door
openbare liften worden beslecht.
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4.3.2

Openbare ruimte en groen

In een raadsmotie ingediend op 10 januari 2008 (2008/M002) vraagt de gemeenteraad om bij de
herontwikkeling van de Knoopkazerne en omgeving te zorgen voor een levendige openbare ruimte rondom de
Knoopkazerne. Aanleiding voor de motie was een modellenstudie gebaseerd op een configuratie waarin
sprake zou zijn van sloop-nieuwbouw. Daarbij zou een openbare pleinachtige ruimte ontstaan, gelegen aan
het Forum en de Rabobrug. Doel van de motie is het verkrijgen van een levendige openbare ruimte rondom
de Knoopkazerne.
In de Westflank Zuid zal een verdichting aan vastgoed plaatsvinden met een intensivering van het aantal
gebruikers. Bovendien zal een aanzienlijke passantenstroom dagelijk over het Forum gaan lopen. Dit stelt
hoge eisen aan de (openbare) ruimten, zoals de overgangen en interactie tussen het vastgoed en de
(openbare) ruimten. Voor het Forum, een belangrijke verbindingsroute in het stationsgebied, is door de
gemeente een afstemmingskader opgesteld om de ambitie "verbinden" verder te versterken. Het Forum moet
voldoen aan alle eisen van een openbaar gebied, inclusief de hiervoor reeds aangehaalde aandacht voor
toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het stedebouwkundig plan zoals dat is vastgesteld door
het college op 2 juli 2013 voldoet hier aan en onderhavig bestemmingsplan biedt een kader ter uitvoering
daarvan.
Voorkomen moet worden dat de Mineurslaan als ‘tunnel’ wordt aangemerkt als gevolg van het realiseren van
de forumconstructie. Dit als gevolg van de lengte van de overbouwingen. Bij een tunnel is de ‘Wet op de
Tunnelveiligheid’ aan de orde. Deze wet vereist een kostbaar uitvoerig veiligheids- en beheersregime. Een
belangrijk criterium is dat de overkluisde ruimte minder dan 250 meter lang is. In de uitwerking van het
onterp van het Forum zal hier rekening mee worden gehouden.
Het nieuwe Knoopplein ligt op het dak van de parkeergarage, omzoomd door de nieuwe
vastgoedontwikkelingen. Het Knoopplein ligt 3.30 meter lager dan het Forum, maar gelijkvloers met de eerste
laag van het vergadercentrum (ca.+ 4.50 meter boven maaiveld Croeselaan). Dit plein zal een meer besloten
karakter krijgen gericht op en onderdeel van de omliggende functies. Het binnenplein is collectief private
buitenruimte die veel meer dan het Forum gericht is op bestemming en verblijf. Met een hoogwaardige
inrichting krijgt het binnenplein een specifiek en aantrekkelijk karakter dat past bij het congrescentrum en de
andere aangrenzende kantoren. Voor alle ruimten zal in de nadere uitwerking zorgvuldig nagedacht worden
over passende inrichting, levendigheid en (sociale) veiligheid. Daarbij is nadrukkelijk niet alleen de aanleg,
maar zijn ook het gebruik en beheer van doorslaggevend belang.
De fysieke toegang naar het Knoopplein vanaf het openbare Forum ligt niet strak uitgelijnd met een van de
kavelgrenzen van de beide torens maar zal worden vormgegeven als een dynamische overgang met ruime
trappartijen en groen. In de 32 meter brede doorgang naar het Knoopplein bevinden zich ook de entrees van
de beide torens. Hier ontstaat een plek met veel dynamiek. De doorgang naar het Knoopplein vanaf de
Croeselaan heeft een ruimte van 15 meter tussen de bestaande Knoopkazerne en het nieuwe hoekgebouw.
Deze toegang vormt in de toekomst het adres van het complex Westflank Zuid vanaf de Croeselaan.

bestemmingsplan "Westflank Zuid, Stationsgebied" (vastgesteld)

35

Afbeelding 4.6 Impressie openbare ruimte Westflank Noord
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4.3.3

Parkeren

Stalling voor auto's
De parkeergarage wordt gedimensioneerd op de normen uit het Structuurplan. Dit resulteert in een
parkeergarage van ruim 400 parkeerplaatsen voor het totale vastgoedprogramma in de Westflank Zuid. Naar
huidig inzicht wordt de totale parkeergarage circa 460 plaatsen groot aangezien tevens plaats geboden dient
te worden aan parkeerplaatsen ten behoeve van specifieke dienstvoertuigen van de Rijksoverheid. Deze
laatste categorie betreft een locatie-overstijgende behoefte.
Fietsenstalling
Voor de vastgoedontwikkeling zal een separate fietsparkeervoorziening worden gerealiseerd die voldoende
groot is om te voldoen aan de vraag. Daarnaast zal onder het verhoogde maaiveld van het Forum minimaal
3.500 OV-gerelateerde fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd. Deze maken onderdeel uit van de
in totaal 22.000 inpandige, aantrekkelijke en sociaal veilige parkeerplaatsen die voor fietsen in het
Stationsgebied worden gerealiseerd (notitie fietsparkeren Stationsgebied, 2 november 2010). Op dit moment
is het nog niet duidelijk of deze stalling betaald of onbetaald zal worden. In 2014 start een een pilot waaruit
meer duidelijkheid zal moeten komen over al dan niet betaalde stallingen in het stationsgebied.
De geschiktheid van de Knoop als stallingslocatie is in grote mate afhankelijk van de ontsluiting van deze
stalling. Voor de gebruiker moet het mogelijk zijn om snel en eenvoudig op de perrons van de OV Terminal
en busstation te kunnen komen. Vanuit de stalling zal een directe verbinding met het Forum moeten komen,
waar vandaan de OV Terminal en het busstation zijn te bereiken. Deze verbinding zou gecombineerd kunnen
worden met het stijgpunt in de fietsenstalling. De ligging langs de Rabobrug is gunstig, en om goed te kunnen
functioneren, zal de stalling direct vanaf de fietsroute bereikbaar moeten zijn. De entree zal dan ook aan de
fietsroute, die leidt naar de Rabobrug, moeten komen. De Mineurslaan wordt als expeditiestraat ingericht en
is derhalve niet geschikt voor fietsers. Een entree van de stalling aan de Mineurslaan is dan ook uitgesloten.

Afbeelding 4.8 Ligging entrees fietsenstalling onder Forum
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Hoofdstuk 5 Onderzoek en
randvoorwaarden
5.1

Inleiding

In een bestemmingsplan moet voor een aantal wettelijk verplichte aspecten aangetoond worden dat het plan
uitvoerbaar is. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient inzichtelijk gemaakt te worden of er vanuit
planologisch-milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen en/of beperkingen aanwezig zijn voor de beoogde
ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt voor de herontwikkeling van het gebied ingegaan op de verschillende
aspecten. De bijbehorende onderzoeksrapportages zullen als separate bijlagen bij dit bestemmingsplan
worden gevoegd.

5.2

MER Stationsgebied

5.2.1

Inleiding

M.e.r.-procedure
voor het Masterplan en Structuurplan
Gemeente Utrecht is al lange tijd bezig met de ontwikkeling van het stationsgebied rondom NS-station Utrecht
Centraal. De gemeente heeft hiertoe verschillende plannen opgesteld, zoals het Masterplan (2003) en het
Structuurplan (2006). Voor deze plannen zijn milieu effect rapportage-procedures (MER) doorlopen om de
milieueffecten van de ontwikkeling van het Stationsgebied als geheel in beeld te brengen.
Aanvullend MER voor samenhangende milieueffecten
De planontwikkeling van het Stationsgebied is inmiddels ver gevorderd. Voor de verschillende
projectenonderdelen binnen het gehele plan zijn of worden bestemmingsplan- en vergunningsprocedures
doorlopen. Aangezien de verschillende ontwikkelingen in het Stationsgebied met elkaar samenhangen, dient
bij elke bestemmingsplanprocedure inzicht te worden gegeven in de mogelijke samenhangende milieueffecten
met de overige projecten die binnen het Stationsgebied zijn voorzien. Hiervoor is een Aanvullend MER d.d. 18
juni 2007 opgesteld. De relatie tussen de verschillende plannen en MERren is weergegeven in Afbeelding 5.1

Afbeelding 5.1 Relatie tussen de plannen en bijbehorende MER documenten
1e actualisatie aanvullend MER
Bij de 1e actualisatie aanvullend MER (Arcadis, 20 februari 2013, 076280434:E - Definitief
B02023.000086.0100 zie bijlage) is beschouwd of het Aanvullend MER uit 2007 nog actueel en bruikbaar is
om als integrale milieubeoordeling te fungeren voor de bestemmingsplanprocedures. Uit de analyse is
gebleken dat er sprake is van voortschrijdend inzicht in de te hanteren basisgegevens voor verkeer en
vervoer, waaronder de meest recente verkeerscijfers. Ook is de planontwikkeling van een aantal grotere
ontwikkelingen inmiddels ver gevorderd. Hierdoor is enige verfijning van de integrale milieubeoordeling van
de thema's verkeer en vervoer, geluid en luchtkwaliteit mogelijk. Als gevolg hiervan zijn de resultaten uit het
eerder uitgevoerde verkeersonderzoek en onderzoeken van de verkeer gerelateerde leefomgevingsthema's
geluid en luchtkwaliteit niet meer actueel.
Doel 1e actualisatie

Aanvullend

MER
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Het doel van de 1e actualisatie Aanvullend MER is inzicht geven in de samenhangende effecten van alle
ontwikkelingen binnen het Stationsgebied. Deze 1e actualisatie van het aanvullend MER staat niet op zich en
zal in samenhang moeten worden bezien met de andere relevante m.e.r.-documenten zoals het MER
Stationsgebied Utrecht (1e fase), de, ten behoeve van het structuurplan Stationsgebied Utrecht vervaardigde,
Strategische Milieu Beoordeling (SMB) Stationsgebied Utrecht en het Aanvullend MER.
Afbakening 1e actualisatie Aanvullend MER
De 1e actualisatie Aanvullend MER richt zich met name op de aspecten verkeer en vervoer, geluid en
luchtkwaliteit. De in deze 1e actualisatie Aanvullend MER opgenomen informatie over verkeer en vervoer,
geluid en luchtkwaliteit actualiseert de eerder in het 1e fase MER, de SMB en het Aanvullend MER opgenomen
informatie over deze thema's. Ook zijn als gevolg van voortschrijdend inzicht de milieuthema's bodem,
archeologie en ecologie kort behandeld.
De uitgangssituatie voor voorliggend 1e actualisatie aanvullend MER betreft de ruimtelijke situatie zoals is
vastgelegd in het Structuurplan. In de paragrafen 2.5 en 4.2 van dit bestemmingsplan is een beknopte
beschrijving van de inhoud van het Structuurplan opgenomen.
Zoals aangeven bevat het aanvullend MER de actuele stand van zaken voor de thema's verkeer en vervoer,
geluid en luchtkwaliteit. Voor deze drie thema's geldt dat de verkeersanalyse en de effectbeoordeling is
geactualiseerd. Voor de aspecten externe veiligheid, archeologie en bodemkwaliteit zijn nieuwe
ontwikkelingen en inzichten beschreven. Daarbij wordt opgemerkt dat de wijzigingen die het
bestemmingsplan ten opzichte van het structuurplan mogelijk maakt geen invloed hebben op de resultaten
van het aanvullend MER. De wijzigingen zullen geen invloed hebben op de verkeersaantrekkende werking van
het plangebied en dus ook niet met de met verkeer samenhangende milieuaspecten geluid en luchtkwaliteit.
De aanvullende functies hebben slechts een ondersteunend karakter en geen zelfstandige
verkeersaantrekkende werking.
5.2.2

1e Actualisatie Aanvullend MER Stationsgebied Samenvatting en conclusies

Het Geactualiseerde Aanvullende MER laat zien dat ten aanzien van de verschillende Milieuaspecten de
plannen in het Stationsgebied in hun samenhang nog steeds voldoen aan de eisen en randvoorwaarden die
daaraan vanuit, onder andere, de milieuwetgeving gesteld worden. De ontwikkeling van het Stationsgebied
heeft onder meer tot doel om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Stationsgebied te versterken
alsmede de leefbaarheid waaronder geluidsbelasting en luchtkwaliteit te verbeteren. Uit de conclusie van het
onderzoek blijkt dat aan deze doelstellingen kan worden voldaan. In de onderstaande paragrafen wordt voor
het plangebied specifiek op de verschillende milieuaspecten ingegaan.

5.3

Geluidhinder

5.3.1

Kader

Geluid beïnvloedt vaak de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. De belangrijkste geluidsbronnen die in het
kader van de ruimtelijke ordening van belang zijn, zijn wegverkeer, railverkeer en bedrijven. De mate van
acceptatie en hinder is onder meer afhankelijk van de functie van het geluidsbelaste object hiervoor kent de
wet "geluidsgevoelige bestemmingen" zoals woningen en scholen.
Het wettelijk kader voor wat betreft het aspect geluid voor het bestemmingsplan Westflank Zuid volgt
voornamelijk uit de Wet geluidhinder. Dit geldt met name voor de nieuw te bouwen woningen. De HOV baan
zal onder een 30 km/uur regime vallen, de geluidsbelastingen die deze geluidsbronnen veroorzaken hoeven
niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal de Wet
geluidhinder wel als richtlijn gehanteerd worden.
Kort samengevat gelden de volgende grenswaarden bij nieuwbouw van woningen:
Railverkeerslawaai - (Wgh):
Voorkeursgrenswaarde: 55 dB, Ten hoogst toelaatbare waarde middels ontheffing: 68 dB
Wegverkeer (binnenstedelijk) – (Wgh + goede ruimtelijke ordening):
Voorkeursgrenswaarde: 48 dB, Ten hoogst toelaatbare waarde middels ontheffing: 63 dB
Industrielawaai 50 dB (spooremplacement) – goede ruimtelijke ordening
Alvorens de berekende waarden van het wegverkeer te toetsen aan de geldende grenswaarden moet artikel
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110g van de Wet geluidhinder toegepast worden. Het resultaat van berekening van de geluidbelasting
vanwege het wegverkeer wordt met 5 dB verlaagd voor wegen waarvoor de snelheid 50 km per uur of minder
bedraagt. Een geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde is in het algemeen zonder meer toelaatbaar.
De effecten van geluid worden dan aanvaardbaar geacht. Een geluidsbelasting hoger dan de ten hoogst
toelaatbare waarde is niet toelaatbaar. Een geluidsbelasting in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde
en de ten hoogst toelaatbare waarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Dit afwegingsproces krijgt
vorm in het hogere grenswaarde besluit voor geluid.
Algemeen geldt ten aanzien van de te verlenen hogere waarden, dat ze moeten passen binnen het geldende
wettelijk kader en het gemeentelijk geluidsbeleid.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat van elke woning tenminste 1 verblijfsruimte aan een geluidsluwe gevel is
gelegen. Dit is een gevel met een geluidsbelasting lager dan 48 dB wegverkeerslawaai en 55 dB
railverkeerslawaai. Daarnaast moet een eventueel aanwezige buitenruimte geluidsluw zijn.
Bij de aanvraag van een bouwvergunning moet aangetoond worden dat wordt voldaan aan de eisen conform
het Bouwbesluit. Dit houdt in dat de overeenkomstig de NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van
de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een woning tenminste gelijk is aan het
verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB, met een minimum van 20 dB. Dit geldt voor
de geluidgevoelige ruimten binnen de woning.
5.3.2

Geluidnota gemeente Utrecht

Nieuw te bouwen woningen of appartementen met geluidsbelastingen die hoger zijn dan de
voorkeurswaarden uit de Wet geluidhinder mogen niet gebouwd worden zonder een hogere waarde besluit.
Het bevoegd gezag, de gemeente Utrecht, heeft voor dergelijke situaties beleid opgesteld. In de geluidnota
van de gemeente Utrecht is aangegeven onder welke voorwaarden zij ontheffing kan verlenen (voor het niet
voldoen aan de voorkeurs grenswaarden). Daarbij is de belangrijkste voorwaarde het principe van de
geluidsluwe gevel. Dit houdt in dat, als de voorgevel te hoog belast is de achtergevel dan geen
geluidsbelasting heeft die, voor welke bron dan ook, de voorkeurswaarde overschrijdt. De voorwaarden uit de
geluidnota zijn hier onder weggegeven.
Eenheden uit Structuurvisie (figuur
4.1 Geluidnota)
- gezoneerd industrieterrein
- bedrijventerrein

-
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Afbeelding 5.2 Voorwaarden geluidsbeleid gemeente Utrecht
5.3.3

Akoestisch onderzoek

Op 12 juli 2013 heeft MOVARES een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder en de
beoordeling of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening uitgevoerd in het kader van de
herontwikkeling van de Westflank Zuid. Hieronder per geluidsbron een weergave van de conclusies:
Wegverkeer
De geluidsbelastingen vanwege de Croeselaan veroorzaken overschrijdingen van de voorkeurswaarde uit de
Wet geluidhinder op zowel het gedeelte van de nieuwbouw tot 47.5 meter (woningen en/of kantoren) als op
de nieuwbouw tot 90 meter (woningen). Daarvoor moeten hogere waarden voor vastgesteld worden voor ten
hoogste 59 dB.
De 30 km/uur wegen (Mineurslaan, Montageweg, busbaan) veroorzaken geluidsbelastingen tot 62 dB (zonder
aftrek ex art. 110g) en voldoen daarmee, indien vergeleken met de Wet geluidhinder, aan de maximale
ontheffingswaarde. Hierdoor kan de situatie beoordeeld worden als een goede ruimtelijke ordening. De
gevels van de woningen moeten daarbij onverminderd voldoen aan het bouwbesluit. De geluidsbelastingen
van deze wegen zullen daarbij maatgevend zijn op de zuidgevel van de nieuwbouw ten opzichte van de
Croeselaan.
Spoorweglawaai en industrielawaai
De geluidbelastingen vanwege het spoorweglawaai voldoen overal aan de voorkeurgrenswaarde van 55 dB.
Hierdoor zijn er geen hogere waarden nodig.
De geluidbelastingen vanwege het industrielawaai afkomstig van het emplacement zijn lager dan 55 dB(A) en
daarmee kan de situatie conform het gemeentelijk geluidsbeleid beoordeeld worden als een goede
ruimtelijke ordening.
Cumulatie
Indien er hogere waarden nodig zijn in het kader van de Wet geluidhinder moet cumulatie van geluid in de
beoordeling betrokken worden. Deze bedraagt maximaal 64 dB. Aangezien het cumulatieve niveau de
grenswaarden die de Wet geluidhinder per bron als maximaal toelaatbaar acht niet overschrijdt, is er sprake
van een goede ruimtelijke ordening.
Voorwaarden ontheffing
Bij overschrijding van grenswaarden let de gemeente Utrecht als bevoegd gezag naar aspecten als
geluidsluwe gevel en de mogelijkheid tot het akoestisch gunstig indelen van woningen voordat ze ontheffing
verleent. Omdat dit een bestemmingsplan onderzoek betreft worden de voorwaarden in de regels
opgenomen. Een definitieve uitwerking van de nieuwbouw zal daarmee via deze regels voldoen aan de Wet
geluidhinder en het geluidbeleid.
De Westflank Zuid wordt met name door wegverkeerslawaai beïnvloed. De overige geluidsbronnen
veroorzaken geen overschrijdingen en zijn dan ook niet beperkend voor woningbouw. De Croeselaan geeft
overschrijdingen op de kopgevels maar ook op de zijgevel. Bijvoorbeeld een appartement op de hoek heeft
dan niet direct een luwe gevel en zal een bouwkundige oplossing vereisen. De wegen die beoordeeld zijn in
het kader van een goede ruimtelijke ordening geven procedureel geen problemen maar de geluidsbelastingen
vereisen wel gevelmaatregelen om aan het bouwbesluit te kunnen voldoen.
Nieuw verkeersmodel
Op grond van de 'Memo nieuw verkeersmodel irt akoestisch onderzoek BP WFZ, gemeente Utrecht, 13
augustus 2014' (zie bijlage) kan geconcludeerd worden dat de meest recente verkeerskundige informatie de
conclusies van het voornoemde geluidsonderzoek niet significant veranderen.
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5.3.4

Verkeersaantrekkende werking irlt goede ruimtelijke ordening

In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Westflank Zuid is in het kader van een goede
ruimtelijke ordening ook het effect van de verkeersaantrekkende werking i.r.t. het verkeersgeluid (op de
Croeselaan) in beeld gebracht.
Analyse verkeersaantrekkende werking op Croeselaan:
Het plan genereert conform opgave van de afdeling Expertise Mobiliteit 2.063 mvt/etm extra.
De toekomstige gegevens voor het jaar 2025 inclusief het plan zijn afkomstig uit het VRU 2.0 Utr 2.2
verkeersmodel van de gemeente Utrecht. Linknr 4011 : 9360 mvt/etmaal en linknr 313076: 8965
mvt/etmaal (doorsnede: 18.235 mvt/etmaal). Dit zijn de twee rijrichtingen van de Croeselaan t.p.v. de
Rabobank. Dit is het representatieve weggedeelte van de Croeselaan i.r.t. de beoordeling van effecten van
verkeersaantrekkende werking.
Analyse verkeersaantrekkende werking:
Plan: 18.235 mvt/etmaal: autonoom = plan 2.063 = 16.172 mvt/etmaal.
Akoestische effect: 10*log(18.235/16.172) = + 0,52 dB.
Conclusie:
Geen significant effect van de verkeersaantrekkende werking omdat de geluidsbelasting minder dan 1,5 dB
toeneemt. Dit naar analogie van de beoordeling van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, de
verkeersaantrekkende werking bij bedrijven conform het in voorbereiding zijnde gemeentelijke beleid bij de
reikwijdte van de schrikkelcirculaire en overeenkomstig de blauwdruk van de in voorbereiding zijnde
regelgeving irt geluid Swung-2 (alwaar het planeffect buiten het plangebied ook getoetst en genormeerd gaat
worden in aanvulling op de toetsing van het plan zelf aan normen).
Op grond hiervan kan gesteld worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

5.4

Bedrijven

en milieuzonering

Bedrijvigheid in de omgeving
Het toevoegen van de woningen Westflank Zuid is beoordeeld aan de hand van de richtafstanden volgens de
handreiking Bedrijven en Milieuzonering ( SDU,2009). In de directe omgeving van de Westflank Zuid is de
Jaarbeurs aanwezig die een grote invloed heeft op de omgeving.
Conform de voornoemde handreiking kan de Jaarbeurs worden geclassificeerd als "SBI 9232 Theaters,
Schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen". Daarbij worden richtafstanden benoemd van 30 meter
voor geluid en 10 meter voor gevaar. Het geluid kan daarbij het gehele etmaal overlast veroorzaken,
waardoor de strengere normering voor de nachtperiode maatgevend is. Verder heeft deze classificatie een
indicatie 3P, welke staat voor potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking. Vanwege omvang en
diversiteit van activiteiten en de hoge frequentie van evenementen kan de Jaarbeurs evengoed worden
geclassificeerd als "SBI9233, recreatiecentra, vaste kermis e.d." Hierbij worden richtafstanden genoemd van
30 meter voor geur, 10 meter voor stof, 300 meter voor geluid en 10 meter voor gevaar. Met de opmerking
dat de de geluidhinder divers van aard kan zijn, de potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking en
de hoogste indicatie voor visuele hinder. Deze 300 meter is realistisch gezien de geluidsklachten die de
gemeente ontvangt bij sommige evenementen van de Jaarbeurs.
Het oostelijk gelegen station en busstation (SBI's 601, 6021.1) hebben richtafstanden van 100 meter voor
lawaai. De overige omliggende en te bestemmen kantoren en dienstverlening hebben een richtafstand van 10
meter voor geluid en een indicatie "aanzienlijk verkeersaantrekkend werking".
Beoordeling plan
De woningbouw in Westflank Zuid ligt op minimaal 50 meter van het Jaarbeursterrein. De woningen liggen
binnen de invloedssfeer van de evenementen welke op het Jaarbeursterrein plaatsvinden. De
geluidsnormering van deze evenementen geldt ook voor de bestaande woningen tussen de beoogde
bestemmingsplan "Westflank Zuid, Stationsgebied" (vastgesteld)

43

nieuwbouw en het Jaarbeursterrein en zullen dus, behalve kans op toename van het aantal gehinderden, geen
belemmering vormen bij het uitvoeren van vergunde activiteiten door de Jaarbeurs.
Station en busstation liggen op meer dan 100 meter afstand van de geprojecteerde woningen.
Conclusie
De geprojecteerde woningen liggen buiten de hinderbeoordelingszones van de omliggende functies. Deze
worden niet in hun exploitatie belemmmerd door dit plan.
De beoordeling van het autoverkeer tbv Jaarbeurs, kantoren, megabioscoop en busstation en het spoorlawaai
tgv station/emplacement is meegenomen in het akoestisch onderzoek beschreven in paragraaf 5.3.

5.5

Externe

5.5.1

Kader

veiligheid

In bestemmingsplannen wordt aandacht besteed aan de veiligheidsrisico's die zware bedrijven kunnen
veroorzaken. Naast de bedrijven kunnen ook het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor of
water en door buisleidingen, risico's opleveren. De normen en richtlijnen voor externe veiligheid komen uit het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), uit de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
(Rnvgs) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Hierin is voorgeschreven dat kwetsbare bestemmingen
voldoende afstand moeten houden tot bedrijven en transportroutes en kunnen er beperkingen aan de
bebouwingsdichtheid wenselijk zijn.
Voor externe veiligheid bestaan twee normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR); Het
plaatsgebonden risico (PR) is de kans op overlijden van een onbeschermd persoon die zich 24 uur nabij de
ongevallocatie bevindt. De normhoogte voor PR bedraagt 10-6/jaar voor gevoelige bebouwing. Het
groepsrisico (GR) geeft de kans per jaar aan dat een groep personen van een bepaalde grootte kan
overlijden tengevolge van een calamiteit. Voor het GR is een zogeheten oriënterende waarde vastgesteld Voor transport bedraagt deze waarde 10-4/jaar bij 10 doden, 10-6/jaar bij 100 doden enzovoort. Het GR is
een oriënterende waarde; van deze waarde kan onder voorwaarden worden afgeweken.
Het lokale verkeer van gevaarlijke stoffen wordt in het kader van de routeringsregeling geregeld via jaarlijks
door vervoerders aan te vragen ontheffingen. De omvang van dit lokale transport is zo gering dat de norm
voor PR niet bereikt wordt en het GR ruim onder de oriëntatiewaarde blijft.
Nota externe veiligheid
Uitgangspunt is dat de stad in ontwikkeling is en daarvoor ruimte nodig heeft. Deze nota gaat in op het beleid
van de gemeente Utrecht over de beheersing van risico's als gevolg van inrichtingen die met gevaarlijke
stoffen werken en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De gemeente Utrecht kiest er daarbij voor om niet
wezenlijk af te wijken van de veiligheidseisen die vermeld staan in de risiconormering van de Rijksoverheid.
Wel spreekt de gemeente Utrecht zich nadrukkelijk uit over de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico
(voor beperkt kwetsbare objecten) en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Utrecht respecteert zowel die
richtwaarde als die oriëntatiewaarde en zal slechts in bijzondere gevallen afwijken van deze waarden.
De beleidskeuzes hebben betrekking op nieuwe situaties, waarin een risicobron zich vestigt of uitbreidt, of
een risico-ontvanger, zoals een woning, wordt gebouwd. Daarnaast wordt in deze nota aangegeven op welke
wijze Utrecht de veiligheidsrisico's wil beheersen die zij kan beheersen.
5.5.2

Plansituatie

In en direct om het plangebied is een inventarisatie gedaan naar risicoveroorzakende activiteiten. Dit heeft het
volgende overzicht opgeleverd:
Vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water. Voor het plangebied is het spoortraject
Amsterdam – Utrecht - aansluiting Betuwelijn relevant;
Vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. In of nabij het plangebied bevinden zich geen
buisleidingen voor gevaarlijke stoffen;
Bedrijven die vallen onder het Bevi. Binnen het plangebied worden geen Bevi bedrijven bestemd. Ook
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buiten het plangebied bevinden zich geen Bevi bedrijven die van invloed zijn op het plangebied.
Bedrijven die vuurwerk mogen opslaan. Dit soort bedrijven worden niet bestemd.
Het werken met, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen leidt tot veiligheidsrisico's voor
omwonenden, bedrijven en passanten. Om deze risico's te beheersen worden in bestemmingsplannen de
relaties tussen deze activiteiten en hun omgeving conform wet- en regelgeving verantwoord en vastgelegd. De
normen en richtlijnen zijn onder andere vastgelegd in de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
(Rnvgs; voor transport over weg, spoor en water). Voor uitgebreidere achtergrondinformatie wordt verwezen
naar bijlage Externe Veiligheid Westflank Zuid.
Vervoer gevaarlijke stoffen over spoorwegen
Het risico bij transportassen wordt veroorzaakt door de mogelijkheid van beschadiging van een
transportmiddel (tankwagon, schip) als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld een aanrijding en/of door brand.
Hierdoor kan een deel of de gehele lading vrijkomen. De meest relevante stoffen zijn vloeibare gassen (b.v.
LPG), brandbare vloeistoffen (b.v. benzine) en giftige stoffen. Bij een ongeval met vloeibaar gas kan dat gas
vrijkomen en ontbranden met het mogelijk ontploffen van een tankwagon tot gevolg. Een ongeval met
brandbare vloeistof zal leiden tot een grote brand met veel hittestraling. Een ongeval met giftige stoffen zal
vaak leiden tot de vorming van een giftige gaswolk.
Vanwege de risico's is een toets uitgevoerd aan risiconormen volgens de uitgangspunten van het Basisnet. Dit
Basisnet zal op korte termijn wettelijk worden verankerd door middel van aanpassing van de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen en het nieuw vast te stellen Besluit externe veiligheid transportroutes (Btev). Het Btev zal de
afstanden tussen transportroutes en (beperkt) kwetsbare objecten en bestemmingen gaan beschrijven. Dit
zijn alle plaatsen waar zich regelmatig personen bevinden m.u.v. verkeersdeelnemers. De getoetste normen
hebben betrekking op het zogenaamde plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Voor de spoorlijn Amsterdam-Utrecht-aansluiting Betuwelijn bestaat volgens het Basisnet binnen het
plangebied geen PR 10-6 contour. Ook zijn volgens het Basisnet geen plasbrandaandachtsgebieden
aanwezig.
Het groepsrisico is laag en wordt als aanvaardbaar beschouwd, mede rekening gehouden met de
mogelijkheden voor de rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen legt
geen beperkingen op aan het bestemmingsplan.
Basisnet
Landelijk is een Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoorwegen en vaarwegen
ontwikkeld. Het Basisnet geeft zekerheid over de te verwachten transportfrequenties en de daarbij behorende
zonering. In de loop van 2013 zal de wetgeving zodanig worden aangepast dat de uitgangspunten van het
Basisnet, waaronder de transportfrequenties waarmee gemeenten bij risicoanalyses dienen te rekenen,
wettelijk worden verankerd. Dit gebeurt door het aanpassen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en een
nieuw vast te stellen Besluit externe veiligheid transportroutes (Btev). Het Btev zal de afstanden tussen
transportroutes en (beperkt) kwetsbare objecten en bestemmingen gaan beschrijven. Vooruitlopend hierop
zijn die uitgangspunten nu reeds vastgelegd in de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Van
de bevoegde gezagen wordt verwacht dat zij toepassing geven aan de circulaire en daarmee anticiperen op
het Basisnet. De transportfrequenties, opgenomen in de circulaire, corresponderen met de maximale
gebruiksruimte voor het vervoer. Voor de berekening van de risico's ten behoeve van dit plan is om
bovenstaande reden uitsluitend gerekend met de Basisnet uitgangspunten.
Vervoer over het spoor - traject Amsterdam – Utrecht - aansluiting Betuwelijn
Ten behoeve van deze en nog te verwachten ontwikkelingen in het Stationsgebied is in 2012 het rapport
"Ontwikkeling Stationsgebied Utrecht – Verantwoording groepsrisico ten behoeve van ruimtelijke besluiten in
Stationsgebied (Oranjewoud, augustus 2012) opgesteld. Het rapport is begin juni 2013 door het college
vastgesteld. In deze rapportage is de basis gelegd voor de wettelijk voorgeschreven verantwoordingsplicht
groepsrisico, welke bruikbaar is voor alle toekomstige ruimtelijke besluiten in het Stationsgebied. Ook komen
in het rapport de uitgangspunten van het Basisnet en een beschrijving van het Stationsgebied aan de orde.
In dit hoofdstuk worden de hoofdpunten uit het rapport weergegeven en wordt de verantwoording van het
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groepsrisico aangevuld met voor het plangebied specifieke elementen. Voor verdere verdieping en meer
achtergrondinformatie wordt verwezen naar het genoemde rapport dat als bijlage is gevoegd bij dit plan.
Omgeving van de spoorlijn
Het plangebied maakt deel uit van het Stationsgebied met veel diverse en intensieve functies, zowel aan de
oostzijde als aan de westzijde van het spooremplacement. Zowel ten noorden als ten zuiden van het
Stationsgebied wordt de omgeving van het spoor gedomineerd door kantoren en minder door woonfuncties.
Uitgangspunten van het Basisnet
De uitgangspunten van het Basisnet worden onder andere bepaald door de transportfrequenties. Deze zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
Soort gevaarlijke stof

Aantal ketelwagons
(per jaar)

Brandbaar gas (A)
Toxisch gas (B2)
Zeer brandbare vloeistof (C3)
Toxische vloeistof (D3)
Zeer toxische vloeistof (D4)

600
200
2750
200
100

De transportfrequenties en nog enkele andere uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 4 van de circulaire
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Eén van die uitgangspunten is de exacte ligging van het spoorvak
dat als referentie geldt. Voor het Stationsgebied komt dat ongeveer overeen met spoor 10.
Toetsing plaatsgebonden risico
Op basis van de uitgangspunten van het Basisnet is er rond het spoortraject geen PR=10-6 contour aanwezig.
Er hoeft daarom geen toets plaats te vinden naar de aanwezigheid van (beperkt) kwetsbare objecten. Ook is
er geen zogenaamd plasbrandaandachtsgebied vastgesteld ter hoogte van het plangebied.
Verantwoording groepsrisico
Anticiperend op het Besluit externe veiligheid transportroutes (Betv) wordt hierna de zogenaamde
verantwoording van het groepsrisico behandeld. Hierbij wordt de omvang van het groepsrisico in beeld
gebracht en wordt vervolgens ingegaan op hoe het groepsrisico beïnvloed kan worden door eventuele
maatregelen aan het transport en de omgeving.
Tot slot wordt beschreven welke factoren van invloed zijn op de inperking van het aantal slachtoffers voor het
geval dat zich daadwerkelijk een zwaar ongeval voordoet. Enerzijds gaat het er om dat de hulpdiensten zich
voorbereiden op het bestrijden van een zwaar ongeval, anderzijds gaat het erom dat personen snel naar een
veilige plek kunnen vluchten.
Personendichtheid en GR
Voor de berekening van het groepsrisico is gebruik gemaakt van het rekenprogramma RBM II. In dit
programma zijn de uitgangspunten zoals hierboven genoemd als brongegevens ingevoerd. Het groepsrisico
wordt in principe bepaald binnen de zogenaamde 1% letaliteitcontour. Aangezien bebouwing op grotere
afstand dan 200/250 meter een verwaarloosbare invloed heeft op het groepsrisico, is in het
rekenprogramma volstaan met het invoeren van personendichtheden binnen 200/250 meter afstand van het
spoor. In dat gebied bevinden zich de onder "Omgeving van de spoorlijn" genoemde bestemmingen.
Voor de berekening zijn, naast bestaande bebouwing, tevens enkele nog te realiseren (geprojecteerde)
objecten meegenomen. Dit geldt onder andere voor de nieuwe OV terminal en het nieuwe Stadskantoor (in
aanbouw), de nieuwe Bilbliotheek (incl. woonfuncties) en de ontwikkelingen aan de Westflank Noord.
Om een indruk te geven van de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van wat als aanvaardbaar wordt
beschouwd, de oriëntatiewaarde, is het gebruikelijk om de kansen te vergelijken die horen bij een ongeval
met resp. 10, 100 en 1000 dodelijke slachtoffers. Deze kansen zijn af te lezen in het diagram dat in het
door het rekenprogramma gegenereerde rapport zijn opgenomen. Uit de rapportage blijkt dat de
oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. De rapportage waarin de groepsrisico's zijn weergegeven is als
bijlage ("Rapportage Westflank Noord, RBM II") toegevoegd.
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De toename van het groepsrisico als gevolg van dit plan kan bepaald worden door te vergelijken met het
groepsrisico zoals is berekend ten behoeven van het bestemmingsplan Westflank Noord. Daar bedroeg het
groepsrisico 0,026 maal de oriëntatiewaarde.
Verlaging groepsrisico door eventuele maatregelen aan het transport
Het Basisnet is het resultaat van een langdurig afwegingsproces tot het optimaliseren van de externe veiligheid
rond het totale Nederlandse spoorwegennet. Een belangrijke maatregel is dat op veel trajecten, waaronder
het traject Amsterdam-Utrecht-aansluiting Betuwelijn, met zogenaamde bloktreinen voor brandbare gassen
(LPG) wordt gereden. Dit houdt in dat zo'n trein uitsluitend is samengesteld met LPG-wagons. Bij gemengde
treinen met brandbare vloeistoffen is de kans op een zogenaamde warme BLEVE (een exploderende LPG
tankwagon als gevolg van een brand nabij zo'n wagon) veel groter. Daarnaast zal een vermindering van het
aantal wissels de kansen op ongevallen verminderen. Ook komt bij alle voor de goederenroute door Utrecht
relevante wissels het zogenaamde ATB-Vv beveiligingssysteem.
Door de wettelijke borging van de uitgangspunten van het Basisnet is de transportbijdrage aan het
groepsrisico gefixeerd in een risicoruimte. Als gevolg hiervan is het groepsrisico niet meer te beïnvloeden door
maatregelen aan het transport.
Verlaging groepsrisico door maatregelen in de omgeving
Een verlaging van het groepsrisico kan bereikt worden door bebouwing op grotere afstand van het spoor te
projecteren en/of het bouwvolume kleiner te maken. Voor het Stationsgebied is dat echter geen optie, daar
geldt juist het uitgangspunt van verdichting. Bundelen van functies rondom een OV-knooppunt is een
speerpunt vanuit het ruimtelijk beleid. Verdichting rond het Stationsgebied is eveneens onderdeel van de
Nationale Sleutelprojecten van het Rijk. Het plan past binnen deze uitgangspunten.
Voor het plangebied is wel onderzocht in hoeverre een optimalisatie verkregen kon worden door woningen
niet direct grenzend aan het spoor te situeren. Voor woningen is de personenbezetting in de nachtelijke uren
het grootst, dit zijn de uren dat juist de meeste transporten van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Vooral bij
een eventueel incident met zeer brandbare vloeistoffen (met een plasbrand tot gevolg) zullen bewoners veel
minder blootgesteld worden en zijn de vluchtmogelijkheden beter, indien de woningen verder van het spoor
af zijn gelegen.
De genoemde afweging heeft geresulteerd in een ruimtelijke vertaling zoals op de verbeelding is
weergegeven.
Maatregelen m.b.t. voorbereiding van bestrijding en beperken omvang van zwaar ongeval
De volgende locatiespecifieke voorwaarden bepalen of een (dreigend) zwaar ongeval goed bestreden kan
worden of zelfs voorkomen:
Bluswatercapaciteit. De totale bluswatercapaciteit wordt voor de bestrijding van een (dreigend) zwaar
ongeval op het spoor als voldoende beschouwd;
Bereikbaarheid. De planlocatie is voor de brandweer te bereiken binnen de daarvoor geldende
opkomsttijden.
Mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen bij een "dreigend" zwaar ongeval
Naast het beschouwen van de mogelijkheden m.b.t. voorbereiding van bestrijding en beperken omvang van
zwaar ongeval, is het gebruikelijk om de zelfredzaamheid van personen in de omgeving te verantwoorden.
Vluchtmogelijkheden vanaf de planlocatie. Bij een dreigende calamiteit moeten personen in staat zijn om
snel van de bedreigde plek weg te kunnen komen. Hiervoor is het nodig dat er in voldoende richtingen
straten en wegen zijn waarlangs men kan vluchten. Deze mogelijkheden zijn in voldoende mate in het
plangebied aanwezig.
Vluchtmogelijkheden vanuit de gebouwen. Een optimale situering van een (nood)uitgang van een gebouw
bevindt zich aan de niet-spoorse kant van dat gebouw. Op die manier worden vluchtende mensen
afgeschermd door het gebouw zelf, bijvoorbeeld bij hittestraling van een brand op het emplacement. Ook
kan een optimalisatie plaatsvinden door de (nood)uitgangen op zo groot mogelijke afstand van het spoor
te projecteren. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door noodtrappenhuizen uit te laten komen op
bijvoorbeeld een parkeerkelder. De vluchtweg loopt dan voor een deel door een afschermende ruimte.
Voor zover mogelijk is de situering van (nood)uitgangen in de regels geborgd. Voor zover dat niet
mogelijk is, zullen de vluchtmogelijkheden in volgende fasen (ontwerp, uitvoering) nadrukkelijk aan de
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orde moeten komen.
Zelfredzaamheid. Gelet op het karakter van het gebied (kantoren, wonen, horeca etc.) kan ervan worden
uitgegaan dat de meeste mensen in het gebied een goede gezondheid hebben en mobiel zijn. Dit
betekent dat personen zich bij een eventuele dreigende situatie op eigen kracht goed in veiligheid kunnen
brengen.
De mogelijkheden om op eigen kracht te kunnen vluchten nemen toe door bouwkundige en
organisatorische maatregelen. Het gaat onder andere om de volgende maatregelen die in de volgende
fasen (ontwerp, uitvoering) uitdrukkelijke aan de orde moeten komen:
a. Afsluitbare mechanische ventilatiesystemen. Deze zijn nodig voor het geval er zich een incident
voordoet met giftige stoffen.
b. Brandwerende/brandvertragende constructies zoals brandwerende gevels, splinterwerend
/brandwerend glas etc. Voor het geval er zich een incident voordoet met zeer brandbare
vloeistoffen, ontstaat er met dit soort maatregelen veel meer tijd om op eigen kracht te kunnen
vluchten.
c. Goed getrainde BHV organisaties en afstemming van BHV organisaties van diverse partijen
onderling. Een goede voorbereiding en afstemming bevordert een snelle evacuatie en/of
hulpverlening; dit is bij elk type incident van belang.

Toekomstige ontwikkelingen
Met betrekking tot de ontwikkeling van het groepsrisico zijn enkele verwachte toekomstige ontwikkelingen
vermeldenswaard:
5.
6.

Toekomstige bouwprojecten in het Stationsgebied.
Het realiseren van het zogenaamde Doorstroomstation Utrecht (DSSU).
In het Stationsgebied zullen nog meer ontwikkelingen plaatsvinden. Bij het vaststellen van het Basisnet zijn
onder andere alle toekomstige verwachte ontwikkelplannen bij gemeenten in beschouwing genomen. Dit is
gedaan om het vervoer optimaal te faciliteren en tegelijkertijd toekomstige plannen bij gemeenten niet te
frustreren. Voor het bepalen van de risicoruimte is daartoe rekening gehouden met de hoogtes van
groepsrisico's, waarbij al die toekomstige ontwikkelingen in de berekeningen zijn meegenomen, dus ook
alle toekomstplannen voor het Stationsgebied. Dit heeft geresulteerd in een groepsrisicohoogte dat
ontstaat nadat al die toekomstige plannen zijn gerealiseerd.
Voor het Stationsgebied, waar het plangebied onderdeel van is, zal het groepsrisico uiteindelijk 0,05 maal
de oriëntatiewaarde bedragen. Dit is dus nog steeds ruim beneden de oriëntatiewaarde.
Er bestaan plannen om tot een betere doorstroming van het treinverkeer door Utrecht te komen, zowel
voor personenvervoer als goederenvervoer. Die plannen worden aangeduid als het Doorstroomstation
Utrecht (DSSU). Dit zal in ieder geval leiden tot een afname van het aantal wissels. Voor het transport van
gevaarlijke stoffen zal dit wellicht leiden tot een verschuiving van het spoor waarover de meeste
transporten zullen plaatsvinden. Ook zal naar verwachting het transport met grotere snelheid
plaatsvinden. Deze wijzigingen zullen van invloed zijn op de risicosituatie binnen het Stationsgebied. Te
zijner tijd zal de afweging van die risicosituatie en de toetsing aan het Basisnet moeten plaatsvinden in het
kader van een tracé- of vervoersbesluit.

5.5.3

Conclusie

Voor de spoorlijn Amsterdam-Utrecht-aansluiting Betuwelijn bestaat volgens het Basisnet geen PR=10-6
contour.
Ook zijn volgens het Basisnet geen plasbrandaandachtsgebieden aanwezig.
Het groepsrisico is laag en wordt als aanvaardbaar beschouwd, mede rekening gehouden met de
mogelijkheden voor de rampenbestrijding en zelfredzaamheid.
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5.6

Luchtkwaliteit

5.6.1

Kader

De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit in de buitenlucht, is opgenomen in de Wet
luchtkwaliteit (Wlk) middels de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) (Stb 414,
2007). Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden. Deze wet is de
Nederlandse implementatie van de EU-richtlijn voor luchtkwaliteit. Onder de Wlk vallen onder andere de
volgende AMvB's en Ministeriele Regelingen:
Besluit niet in betekenende mate bijdragen (StB 440, 2007);
Regeling niet in betekenende mate bijdragen (SC 218, 2007);
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (SC 220, 2007) alsmede de Wijziging Regeling beoordeling
luchtkwaliteit (voor het laatst gewijzigd op 10 augustus 2009
Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 (SC 218, 2007);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
In artikel 5.16, lid 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) is een limitatieve opsomming van de
bevoegdheden waarbij luchtkwaliteitseisen een rol spelen opgenomen. Het gaat in ieder geval om ruimtelijke
besluiten, zoals bestemmingsplannen en bepaalde omgevingsvergunningen, die gevolgen voor de
luchtkwaliteit hebben en daardoor kunnen bijdragen aan overschrijding van een grenswaarde.
Op grond van artikel 5.16 Wm lid 1 kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben
voor de luchtkwaliteit uitoefenen, indien aannemelijk is gemaakt dat:

a

de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden (lid 1
onder a)

b1

de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van
die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1);

b2

bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de
uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2);

c

de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in
de buitenlucht van een stof waarvoor in bijlage 2 van de Wet milieubeheer een grenswaarde is
opgenomen (lid 1 onder c);

d

het voorgenomen besluit past binnen, is genoemd in of is in elk geval niet in strijd met het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat
gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).

Met andere woorden, luchtkwaliteitseisen spelen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van een
dergelijke bevoegdheid, als tenminste aan één van de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.
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5.6.2

Beoordeling luchtkwaliteit plangebied

Ten behoeve van het bestemmingsplan Westflank Zuid zijn luchtberekeningen uitgevoerd voor de
bestemmingsplansituatie. De luchtkwaliteit op de relevante wegen in het bestemmingsplangebied is op drie
momenten (2013, 2015 en 2020) inzichtelijk gemaakt. Daarbij is rekening gehouden met de groei van het
verkeer als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan.
Geconstateerd kan worden dat in alle drie de onderzoeksjaren voldaan wordt aan de vigerende
grenswaarden uit de Wet milieubeheer. In de beschouwde periode 2013-2020 verbetert de luchtkwaliteit, als
gevolg van de verschoning van het wagenpark en generiek beleid. Uit het oogpunt van luchtkwaliteit zijn er an
ook géén belemmeringen voor de vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan.

Op grond van de Memo nieuw verkeersmodel irt beoordeling Luchtkwaliteit BP WFZ, gemeente Utrecht, 28
augustus 2014 (zie bijlage) is duidelijk dat ook na vaststelling van nieuwe verkeersmodel nog voldaan kan
worden aan het gestelde in de Wet milieubeheer, zodat er uit het oogpunt van luchtkwaliteit geen
belemmeringen zijn voor de vaststelling van het bestemmingsplan Westflank Zuid.
5.6.3

Conclusie

In het rapport is aangegeven op welke gronden (genoemd in artikel 5.16 van de Wet milieubeheer)
bestuursorganen hun bevoegdheden (die gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit) kunnen uitoefenen. Op basis
van de uitgevoerde luchtkwaliteitberekeningen kan worden geconcludeerd dat in de toekomstige
bestemmingsplansituatie aan het gestelde in artikel 5.16 eerste lid 1, onder a, van de Wet milieubeheer wordt
voldaan.
Gelet op het vorenstaande zijn er geen belemmeringen vanuit de Wet milieubeheer om het bestemmingsplan
Westflank Zuid vast te stellen.

5.7

Bodemkwaliteit

5.7.1

Kader

Bij het bestemmingsplan dient getoetst te worden of de bodemkwaliteit geschikt is of geschikt gemaakt kan
worden voor de geplande functies. Het gemeentelijk bodembeleid gaat uit van de volgende algemene
uitgangspunten uit de Wet bodembescherming:
Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en indien er toch bodemverontreiniging ontstaat
moet de bodem direct worden gesaneerd. Een geval van bodemverontreiniging waarbij de verontreiniging
geheel of grotendeels na 1987 is ontstaan is een "nieuw geval". Deze zorgplicht houdt in dat nieuwe
gevallen van bodemverontreiniging zoveel mogelijk ongedaan dienen te worden gemaakt.
Overige gevallen van ernstige bodemverontreiniging moeten binnen een bepaalde termijn worden
gesaneerd als er tevens sprake is van risico's. Het gaat daarbij om humane of milieuhygiënische risico's
en om risico's voor verspreiding van de verontreiniging. De sanering gebeurt functiegericht en
kosteneffectief.
Nieuwbouw op of graafwerkzaamheden in een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn ongeacht de
risico's niet toegestaan zonder saneringsmaatregelen.
Hergebruik van (schone of licht verontreinigde) grond kan bij onverdachte terreinen plaats vinden op
basis van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan.
Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning dient een bodemonderzoek conform de NEN 5740 te worden
verricht. Op basis van dit onderzoek wordt beoordeeld of de locatie geschikt is voor de geplande functie of
dat er nog een nader onderzoek en/of een bodemsanering noodzakelijk is, voordat de locatie geschikt is voor
de geplande functie. Als er voor de bouwwerkzaamheden een grondwateronttrekking nodig is, moet rekening
gehouden worden met nabij gelegen grondwaterverontreinigingen.
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5.7.2

Bodemkwaliteit

Grond
Terrein Knoopkazerne
Het plan is geprojecteerd op het terrein van de voormalige Lt.gen. Knoopkazerne aan de Croeselaan. Het
gebouw wordt thans niet meer gebruikt door het ministerie van Defensie. In januari 2012 heeft de
Rijksgebouwendienst de grond en gebouwen overgenomen van Defensie. Het complex ondergaat op termijn
een duurzame transformatie tot rijkskantoor waar vanaf 2017 verschillende rijksdiensten hun intrek zullen
nemen.
Het terrein is geheel verhard. Onder het huidige gebouw bevindt zich een communicatiecentrum. Om het
ondergronds gelegen communicatiecentrum te kunnen bouwen is destijds veel grondverzet gepleegd.
Eventuele aanwezige bodemverontreiniging is hiermee automatisch verwijderd. De archieven van de gemeente
Utrecht geven geen extra informatie over de huidige bodemkwaliteit.
Uit de bodemkwaliteitskaarten laag 1 en laag 2 uit 2011 (Bodembeheerplan 2012-2022 'Grondig werken 3')
blijkt dat de boven- en ondergrond valt onder zone 'Industrie licht' (0-1,5 m -mv). Dit betekent dat de grond
in klasse "Wonen" valt.
Omgeving
Het noordoostelijk gelegen terrein van ProRail/NS Poort is ernstig verontreinigd (SBNS Wbb-geval 105).
Vooruitlopend op de aanleg van het tijdelijk busstation West is de aanwezige bodemverontreiniging gesaneerd
in opdracht van SBNS.
Er bevinden zich nog restverontreinigingen in de bodem [ref. 3]. Deze zijn immobiel en vormen geen
belemmering voor de ontwikkeling van het kazerneterrein. Deze restverontreinigingen zijn in beheer bij SBNS.
Ter plaatse van het NS-terrein bevinden zich nog sterke verontreinigingen met minerale olie en naftaleen. Het
betreft delen van SBNS Wbb-geval 90. Dit geval is in de periode 2002 - 2006 gesaneerd waarbij
restverontreinigingen in grond en grondwater achtergebleven zijn. De I-waarde contourgrondwater (minerale
olie en naftaleen) bevindt zich voornamelijk onder perron 7, de doorgaande sporen en in mindere mate onder
het terrein van Westflank Noord. Het volume aan sterk verontreinigd grondwater bedroeg in 2007 circa 1.450
m3. De restverontreiniging in het grondwater is naar het noorden en het oosten niet geheel afgeperkt. De
onderlaag van de sterke restverontreiniging is vastgesteld op circa 20 m-mv. Deze restverontreiniging is in
beheer bij SBNS.
Grondwater
In het diepere grondwater is sprake van omvangrijke binnenstedelijke grondwaterverontreiniging met
gechloreerde koolwaterstoffen, veroorzaakt door vele voormalige activiteiten verspreid over Utrecht. De bron
van deze verontreiniging(en) is niet gelegen in het plangebied.
In het Saneringsplan 'Biowasmachine' is een ontkoppeling tussen boven- en ondergrond mogelijk gemaakt
waardoor alleen de bovenste 5 meter gevalsgericht benaderd hoeft te worden. De ondergrond van 5 tot 50
meter beneden maaiveld wordt gebiedsgericht aangepakt, conform het SP Biowasmachine. De
Projectorganisatie Stationsgebied (POS) is in het kader van de Wet bodembescherming beschikkinghouder
voor de aanpak/behandeling van de (diepe) grondwaterverontreiniging. Plaatselijk (Mineurslaan) is er in de
omgeving van de Knoopkazerne ook sprake van een verontreiniging met minerale olie en BTEXN. In figuur 3
is dit op kaart aangegeven.
De geprojecteerde situatie is een momentopname. Door de lopende bodemsaneringen en nieuwe informatie
van de ondergrond verandert de situatie jaarlijks. De actuele grondwaterkwaliteitgegevens worden momenteel
door de gemeente Utrecht verwerkt. Ten tijde van het opstellen van dit document waren deze gegevens nog
niet beschikbaar. De verontreinigingen zijn op meerdere plaatsen en door verschillende oorzaken ontstaan. Er
zijn dus meerdere deellocaties te onderscheiden:
1.

2.

Het voormalige Remu terrein en het Johan Matser terrein: Op deze locatie is het diepere grondwater
verontreinigd met VOCl. Het ondiepere grondwater op beide locaties is verontreinigd met vluchtige
aromaten (BTEXN) en minerale olie;
De Graadt van Roggenweg: Een grootschalige VOCl verontreiniging in het grondwater gelegen aan de west
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3.
4.

en noordwestzijde van het voormalige Ltgen. Knoopkazerne-terrein;
De Dichterswijk: Een VOCl verontreiniging met een geringe omvang ten zuidwesten van het voormalige
Ltgen. Knoopkazerne-terrein;
De Vrouwjuttenstraat: Een grootschalige VOCl verontreiniging in het grondwater gelegen aan de
zuidoostzijde van het voormalige Ltgen. Knoopkazerne-terrein.

Afbeelding 5.2: Mobiele verontreinigingen in het grondwater rond het plangebied Westflank Zuid
Tijdens de bouwwerkzaamheden zal het nodig zijn grondwater te onttrekken. In de ondergrond van het
noordoostelijk deel van het voormalige Ltgen. Knoopkazerneterrein is namelijk een meerlaagse
parkeervoorziening geprojecteerd met een capaciteit van ca. 460 personenwagens. Deze strekt zich
ondergronds uit tot ca. NAP – 1,5 m. en over een oppervlak van ca. 2300 m2. De invloed op de VOCl
verontreiniging zal worden gemeld middels een Melding Activiteiten Ondergrond (MAO) in het kader van
saneringsplan 'Biowasmachine', dan wel een melding in het kader van het eventueel vervangende
'Gebiedsplan Gemeente Utrecht', indien dan van kracht.
Een bemaling ten behoeve van de realisatie van Westflank Zuid heeft ook op de andere (mobiele)
verontreinigingen dan VOCl invloed. Deze vallen niet onder het saneringsplan van de gemeente Utrecht. Het
aantrekken van dergelijke mobiele componenten is alleen toegestaan met een ontheffing op basis van de
Beleidsregel van de gemeente Utrecht ingevolge de Crisis- en Herstelwet.
WKO
De (geplande) WKO-installaties staan weergegeven in figuur 5.2. Een aantal bronnen van NS en van de
Rabobank bevindt zich in de nabijheid van het Knoopkazerneterrein. Een toekomstige bemaling ten behoeve
van de aanleg van een parkeergarage/fietsenstalling en/of de sloop van het communicatiecentrum zal
mogelijk een tijdelijke invloed hebben op de positie van de warmte/koude-contour. Een en ander dient
uitgewerkt te worden zodra de exacte afmetingen en bouwmethode van de parkeergarage/fietsenstalling
bekend zijn. In de noodzakelijke vergunningaanvragen (Waterwet) zal het effect op de WKO's vervolgens
worden meegenomen.
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Afbeelding 5.3: WKO-installaties rond het plangebied Westflank Zuid
Waterbodem
De Kruisvaart zal ten behoeve van de bouw van Westflank Zuid in ieder geval gedeeltelijk gedempt worden.
De bagger in de Kruisvaart is in 2012 verwijderd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hier is
onderzoek aan vooraf gegaan.

5.7.3

Conclusies

Grond
Van de bodemkwaliteit op het terrein zelf zijn geen recente gegevens beschikbaar. Verwacht wordt dat
eventuele aanwezige bodemverontreiniging automatisch is verwijderd bij de aanleg van het ondergrondse
communicatiecentrum.
Grondwater
Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een bemaling nodig, Dit geldt voor zowel de
sloop van de aanwezige ondergrondse ruimte als de constructie van een nieuwe parkeer-/fietsenkelder.
Indien deze in den droge wordt gebouwd zijn forse bemalingsdebieten benodigd. De oorzaak daarvan ligt in
de bodemsituatie ter plaatse. In Utrecht is de bodem namelijk goed doorlatend. Men dient bij bemaling
rekening te houden met invloedsferen van 1000 meter en meer waarover de grondwaterstand tenminste 5
centimeter daalt.
Bij werkzaamheden waarbij grondwater onttrokken wordt moet rekening gehouden worden met verontreinigd
grondwater. De veiligheidsvoorzieningen dienen aangepast te worden op de verontreinigingsituatie. Er dienen
meldingen en vergunningen te worden aangevraagd om het grondwater te mogen onttrekken,
verontreinigingen te mogen verplaatsen en het water (eventueel na zuivering) te mogen lozen.
De bemalingen hebben mogelijk tevens invloed op de WKO-installaties en dan met name de ligging van
warmte- en koude 'bellen'. De mate van invloed is afhankelijk van de exacte afmetingen van de
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parkeergarage/fietsenkelder en van de gekozen bouwmethode.
Waterbodem
De bagger in de Kruisvaart is recentelijk (2012) gesaneerd door HDSR.

5.8

Flora en fauna

5.8.1

Kader

Het Groenstructuurplan Utrecht (vastgesteld door de raad in april 2007) heeft tot doel het verhogen van de
kwaliteit van het stedelijk groen ten behoeve van de leefbaarheid van de stad. In het Groenstructuurplan zijn
de bestaande en wenselijke stedelijke groenstructuren vastgelegd. Deze groenstructuren hebben zowel een
landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve als ook ecologische functie. Het is op grond van dit
Groenstructuurplan de bedoeling dat de kwaliteit van het groen in deze zones steeds verder ontwikkelt en
verbetert. Veranderen van functie is alleen mogelijk na bestuurlijke afweging. Een afname van oppervlakte
van de stedelijke groenstructuur dient te worden gecompenseerd.
In de Flora- en faunawet zijn verschillende verbodsbepalingen opgenomen om in het wild levende flora en
fauna te beschermen. Het is verboden om dieren opzettelijk te verontrusten, te doden of hun rust- of
verblijfplaats te verstoren of te beschadigen. Ook is het verboden om beschermde planten te beschadigen of
van hun groeiplaats te verwijderen. De Flora en Faunawet legt daarnaast een algemene zorgplicht op voor alle
(wilde) dieren en planten en hun directe leefomgeving.
Ruimtelijke ontwikkelingen en uitvoering van projecten of (bestemmings-)plannen mogen niet in strijd zijn met
de internationale richtlijnen of de Flora- en faunawet. Indien er een besluit wordt genomen op grond van de
Wet ruimtelijke ordening waarbij de uitvoering van het besluit gevolgen kan hebben voor beschermde soorten,
moet getoetst worden of beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Ook dient te worden bekeken wat de
eventuele effecten van de activiteiten op de soorten zijn. De centrale vraag daarbij is of er een vrijstelling of
een ontheffing nodig is op grond van de Flora- en faunawet. Dit is afhankelijk van de beschermingsgraad van
de aangetroffen soort.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan dient van tevoren duidelijk te zijn dat de Flora- en faunawet niet
in de weg staat aan de uitvoering van het plan en dat eventuele ontheffing of vrijstelling zal worden verleend.
5.8.2

Plansituatie

RoyalHaskoning DHV (RHDHV) heeft een quickscan uitgevoerd in augustus 2013 naar het voorkomen van
beschermde soorten in het plangebied. Er zijn tijdens het veldbezoek foeragerende gewone
dwergvleermuizen waargenomen ter hoogte van de parkeerplaats en de hoofdingang aan de zijde van de
Croeselaan. De aanwezigheid van een vaste rust- en verblijfplaats kan niet worden uitgesloten, omdat de
spouwmuur via de open stootvoegen voor vleermuizen bereikbaar is. RHDHV beveelt nader
vleermuisonderzoek aan om na te gaan of er een verblijfplaats aanwezig is. Indien dit het geval is, is een
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Van belang hierbij is dat er voorafgaand aan
de herontwikkeling, alternatieve verblijfplaatsen worden aangeboden in de vorm van vleermuiskasten. Ook
dient de nieuwbouw geschikt gemaakt te worden voor vleermuizen.
RHDHV geeft in de quickscan ook nog aan dat er in de te dempen watergang de aanwezigheid van de kleine
modderkruiper en bittervoorn niet kan worden uitgesloten, omdat de watergang in verbinding staat met de
Kruisvaart, waar beide soorten in 2012 zijn aangetroffen. Voorafgaand aan de werkzaamheden (dempen
watergang) dient een nader onderzoek naar vissen te worden uitgevoerd. Indien de bittervoorn wordt
aangetroffen, is een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Daarbij is van belang dat
er maatregelen worden getroffen die de functionaliteit van het gebied en de gunstige staat van instandhouding
van de soort waarborgen, zoals het aanleggen van een nieuwe watergang voorafgaand aan het dempen van
de bestaande watergang en het overbrengen van de vissen naar de nieuwe watergang.
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Conclusie
Wanneer voor uitvoering van de werkzaamheden nader onderzoek naar vleermuizen en vissen wordt
uitgevoerd en/of maatregelen worden uitgevoerd zoals hierboven omschreven is waarschijnlijk geen ontheffing
van de Flora- en faunawet nodig, of kan, indien noodzakelijk, een ontheffing worden verkregen. De Flora- en
faunawet zal daarom voor vaststelling van het bestemmingsplan geen belemmering vormen.

5.9

Water

5.9.1

Aanleiding

Als gevolg van een ruimtelijk plan kunnen de belangen en het functioneren van het watersysteem en de
waterketen onder druk komen te staan. Het doel van de 'Watertoets' is het waarborgen van watergerelateerd
beleid en beheer door ruimtelijke ontwikkelingen vroegtijdig en evenwichtig te toetsen aan de relevante
ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. Ruimtelijke plannen moeten wettelijk
voorzien zijn van een 'Waterparagraaf', een ruimtelijke onderbouwing van de huidige en toekomstige
waterhuishoudkundige situatie. Met de watertoets worden de waterhuishoudkundige gevolgen van een plan
inzichtelijk gemaakt, de afwegingen expliciet en toetsbaar vastgelegd en het wateradvies van de
waterbeheerder geïntegreerd.
Met vroegtijdige afstemming met de waterbeheerder(s) kunnen daarnaast kansen voor de waterhuishouding
worden benut en bedreigingen worden herkend. Door de bestaande (geo)hydrologische situatie en
randvoorwaarden, de geplande ontwikkeling en de ruimtelijke consequenties ten aanzien van de
waterhuishouding te analyseren, kan het streven naar een duurzaam en robuust watersysteem optimaal in het
ontwerpproces worden geïntegreerd.
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5.9.2

Waterhuishoudkundige situatie

Afvoerend oppervlak
Het plangebied van WFZ is in de huidige situatie grotendeels verhard en bestaat voornamelijk uit het dak, de
parkeerplaats en het oppervlaktewater van de Knoopkazerne en uit het oppervlaktewater van de Kruisvaart.
Het enige groen bevindt zich nabij de hoofdingang van de Knoopkazerne en langs de Montageweg en omvat
totaal circa 1100 m2.
Wateropgave
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de wateropgave en de benodigde watercompensatie afhankelijk van de aard
en omvang van de toename aan verhard, afvoerend oppervlak en van de omgang met het hemelwater. Om de
waterhuishouding op orde te houden en wateroverlast te voorkomen, zijn bij een verhardingstoename van
meer dan 500 m2 maatregelen vereist (administratieve ondergrens voor watercompensatie binnen de
bebouwde kom).
Conform de 'Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009' en de 'Beleidsregels op grond
van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009' (geconsolideerde versie, geldend
vanaf 21-10-2010) dient de toename van verhard, afvoerend oppervlak met 15% gecompenseerd te
worden, bij voorkeur met nieuw extra wateroppervlak. Dempingen dienen voor 100% gecompenseerd te
worden, in principe in hetzelfde peilgebied waar de demping plaatsvindt.
Omgang oppervlaktewater
In het kader van de benodigde conditionering en het bouwrijpmaken ten behoeve van de zuidelijke
aanlanding van de Rabobrug, de herinrichting van de Montageweg als Stadsas en de realisatie van Westflank
Zuid dient het deel van de Kruisvaart tussen de Knoopkazerne en het busplein gedempt te worden.
De demping geschiedt in het peilgebied 'Utrecht Centrum' (NAP+0.58 m) en omvat 2575 m2 waarvan 990
m2 ten behoeve van de aanlanding en werkterrein Rabobrug is en 1585 m2 ten behoeve van de realisatie
WFZ is. De demping wordt voor 100% gecompenseerd met 1585 m2 extra open water als gevolg van de
reconstructie van de Leidsche Rijn ter plaatse van het Smakkelaarsveld ( totale toename open water
Smakkelaarsveld bedraagt circa 3340 m2). Deze afspraak is bekrachtigd door het HDSR en wordt als
zodanig opgenomen in de watervergunning voor de ontwikkeling 'Smakkelaarsveld' en 'BRM Dempen
Kruisvaart'.
Afspraken
Medio december 2012 tot maart 2013 is door Tauw onderzoek verricht naar de aquatisch-ecologische
consequenties van verschillende oplossingsrichtingen. Hieruit bleek dat dempen zonder een koppeling (knip)
aquatisch-ecologisch en hydraulisch verantwoord en mogelijk is. De waterbeheerders E. van Rebergen (GU)
en H. van Rooijen (HDSR) zijn intensief betrokken geweest bij dit traject en gaven hun voorkeur aan een
nieuwe spoelvoorziening (pomp met persleiding) om de waterkwaliteit van de Kruisvaart te kunnen blijven
borgen.
Medio april 2013 is door de POS ten behoeve van de blusvoorziening van de OVT West als nieuw uitgangspunt
voor het rioleringsplan de toepassing van een duiker (koppeling) meegegeven.
Op 21 mei 2013 heeft in het kader van de aanvraag van de watervergunning vooroverleg plaatsgevonden met
het waterschap HDSR. Hierbij is het project toegelicht en zijn alle watergerelateerde (Keur)aspecten
besproken.
Op 23 juli 2013 is door de POS in het kader van de omgevingsvergunning een aanvraag ingediend
waarbij ook een ontheffing op de Keur is aangevraagd om het dempen van dit deel van de Kruisvaart
mogelijk te maken.
Op 31 juli is door het HDSR een watervergunning verleend met het kenmerk 710060 (keurlocatie
709092).
Op 7 augustus is door dhr. H. Kosterman van het HDSR een ambtelijke wijziging met het kenmerk
712029 naverzonden vanwege een gewenste wijziging van de bijzondere bepalingen. Als nieuw
voorschrift is toegevoegd dat de nieuwe verbindingsduiker uiterlijk 31 december 2015 aangelegd en
functioneel dient te zijn.
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Toename verhard oppervlak
Het enige groen bevindt zich nabij de hoofdingang van de Knoopkazerne en langs de Montageweg en omvat
totaal circa 1100 m2. Dit groen verdwijnt, het verhard oppervlak neemt met dit areaal toe en zal met 165 m2
(15% van de toename) gecompenseerd moeten worden. Deze compensatie kan eveneens plaatsvinden met
het extra open water ter plaatse van het Smakkelaarsveld.
wateropgave WFZ
demping Kruisvaart
compensatie Kruisvaart
t.p.v. Smakkelaarsveld
toename verhard oppervlak
compensatie verhard oppervlak
t.p.v. Smakkelaarsveld
totaal

100%
2575 m2
-2575 m2

15%

165 m2
-165 m2

0

0

Omgang hemelwater
Het stedenbouwkundig plan (vastgesteld 3 juni 2013) voorziet in een gesloten ensemble van bouwmassa
waarbij de plinten samenvallen met de verplichte rooilijnen. Er is geen ruimte gereserveerd voor regulier
'groen'. Tussen de bebouwing van WFZ is op circa 4,5 m hoogte een collectief private buitenruimte
(verblijfsgebied) geprojecteerd dat met een hoogwaardige inrichting een aantrekkelijk karakter krijgt. Het
gehele plot van WFZ bestaat hiermee uit dakvlak en pleinverharding en kan als zodanig worden aangemerkt
als schoon oppervlak.
Het toekomstige hemelwatersysteem van WFZ dient aan de buspleinzijde te worden aangesloten op de
bestaande spuikoker in de Mineurslaan en/of Montageweg (Ø1500 mm) en/of op de nieuwe duiker
(Ø800mm) onder het definitieve busplein. Aansluiten op het gemengd riool is niet toegestaan.
Omgang vuilwater
Het huishoudelijke afvalwater -de droogweerafvoer- van de nieuwbouw dient onder vrijverval naar het
bestaande gemengde riool in de Croeselaan en/of Mineurslaan afgevoerd te worden. Alle nieuwe
vuilwaterlozers dienen een aparte huisaansluiting te krijgen. Voor de aansluiting op de openbare riolering is
een aansluitvergunning vereist van de dienst Stadswerken.

Conclusie
De benodigde demping van de Kruisvaart wordt voor 100% en de toename van verhard, afvoerend oppervlak
wordt voor 15% gecompenseerd met extra oppervlaktewater in hetzelfde peilgebied ter plaatse van het
Smakkelaarsveld. Hiermee wordt voldaan aan de Keur van het HDSR. Het waterschap heeft reeds een
informeel akkoord verleend en zal dit op korte termijn formeel bekrachtigen met het verstrekken van een
watervergunning.
Met de nieuwe duiker (koppeling) onder het busplein blijft de waterverbinding tussen de Kruisvaart en de
Leidsche Rijn in stand. Uit onderzoek door Tauw naar de aquatisch-ecologische consequenties van
verschillende oplossingsrichtingen bleek dat dempen zonder een koppeling (knip) aquatisch-ecologisch en
hydraulisch verantwoord en mogelijk is.

5.10

Trillingen

Kader
Hinder voor personen in gebouwen wordt in Nederland gewoonlijk beoordeeld op de SBR B-richtlijn. Met
behulp van deze richtlijn wordt bepaald of de maximaal optredende trillingssterkte in een gebouw voldoet
aan de streefwaarde voor dit gebouw. De streefwaarde voor de trillingshinder is onder meer afhankelijk van
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de gebouwbestemming (kantoor, wonen, gezondheidszorg, etc.) en of het om een nieuwe of bestaande
situatie gaat.
Plansituatie
Ten zuidoosten van station Utrecht Centraal wordt het project Westflank Zuid ontwikkeld. Omdat dit project
ontwikkeld wordt in het stationsgebied, op beperkte afstand van het spoor, kunnen trillingen van treinverkeer
tot hinder voor personen in de geplande bebouwing leiden. Daarom is een quickscan uitgevoerd om de kans
op trillingshinder in de geplande bebouwing te bepalen.
De geplande bebouwing heeft een bouwhoogte van maximaal 90 meter en deels een kantoorbestemming,
deels een gemengde bestemming. De minimale afstand tot het spoor bedraagt zo'n 90 tot 95 meter voor de
gebouwen met de bestemming kantoren in het plangebied, en zo'n 150 meter voor de gebouwen met een
gemengde bestemming.
De trillingen ten gevolge van het treinverkeer blijven ruim onder de streefwaarden uit de SBR B-richtlijn bij de
huidige sporenlay-out en het huidige spoorgebruik. Er is dus geen kans op trillingshinder in de geplande
bebouwing.
Conclusies
Gezien de afstand tot het spoor en de kenmerken van de geplande bebouwing in het projectgebied Westflank
Zuid, is er geen kans op trillingshinder conform de SBR B-richtlijn. Het nemen van mitigerende maatregelen is
daarom niet nodig.

5.11

Archeologie

Kader
In 1992 heeft Nederland het Europese Verdrag van Malta ondertekend en in 1998 geratificeerd. Doel van dit
verdrag is een betere bescherming van het Europese archeologische erfgoed door een structurele inpassing
van de archeologie in ruimtelijke ordeningstrajecten. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het Verdrag
van Malta is dat archeologische waarden zoveel mogelijk in situ in de bodem bewaard dienen te blijven.
Alleen als behoud in situ niet mogelijk is, wordt overgegaan tot behoud van de archeologische informatie ex
situ, door middel van opgraven en bewaren in depot. Een ander uitgangspunt is dat het onderzoek naar de
aanwezigheid van archeologische waarden in een zo vroeg mogelijk stadium dient plaats te vinden, zodat
hiermee bij de planontwikkeling rekening gehouden kan worden. Een derde uitgangspunt is het 'de
verstoorder betaalt principe'. Alle kosten die samenhangen met archeologisch onderzoek dienen worden
betaald door de initiatiefnemer van de geplande bodemingrepen. Ten slotte richt het Verdrag van Malta zich
tevens op een toename van kennis, herkenbaarheid en beleefbaarheid van het archeologische erfgoed.
Het Verdrag van Malta heeft in Nederland geresulteerd in een ingrijpende herziening van de Monumentenwet
uit 1988, die op 1 september 2007 met de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht is
geworden. Hiermee zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving
geïmplementeerd. In de nieuwe wetgeving is de bescherming van het archeologische erfgoed, de inpassing
hiervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van het archeologische onderzoek geregeld. Op
grond van artikel 38a van de Monumentenwet 1988 moet een bestemmingsplan rekening houden met de
archeologische resten in de grond. Om te kunnen bepalen op welke wijze de bestemmingsregeling rekening
moet houden met de archeologie (artikel 38a Monumentenwet 1988) moet onderzoek, veelal
bureauonderzoek, worden gepleegd. De resultaten daarvan worden beschreven in de toelichting van het
bestemmingsplan, waarbij wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan bij moet dragen aan de bescherming
van de archeologie.
Verordening en bestemmingsplan
De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen ter bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen
een verordening op te stellen voor het hele grondgebied van de gemeente. In de verordening op de
archeologische monumentenzorg is een vergunningenstelsel opgenomen ter bescherming van het
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archeologische erfgoed, waarmee de wettelijk vereiste bescherming kan worden geboden. In
bestemmingsplannen wordt verwezen naar de verordening en een regel opgenomen (dubbelbestemming
Waarde - Archeologie). In deze dubbelbestemming is opgenomen dat de voor Waarde- archeologie
aangewezen gronden mede zijn bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische
waarden en verwachting. Met deze specifieke gebruiksregel wordt geregeld dat onder een met het
bestemmingsplan strijdig gebruik in ieder geval wordt begrepen het handelen in strijd met de Verordening op
de Archeologische Monumentenzorg. Door de verordening en de daarbij behorende archeologische
waardenkaart is de bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen in de bodem van de
gemeente Utrecht gewaarborgd en zijn verstoringen van de bodem vanaf een op de archeologische
waardenkaart aangegeven oppervlakte en diepte vergunningplichtig.
Gemeentelijke
archeologische waardenkaart
De Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht ligt ten grondslag aan de verordening op de
archeologische Monumentenzorg. Deze waardenkaart is geënt op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarde
(IKAW) van de provincie en op de kennis en ervaring opgedaan in tientallen jaren archeologisch onderzoek in
de stad. Hij geeft inzicht in de ligging van beschermde archeologische rijksmonumenten, gebieden van hoge
archeologische waarde, gebieden van hoge archeologische verwachting en gebieden van archeologische
verwachting en bij welk te verstoren oppervlakte en diepte een vergunningsplicht geldt. In de op de
waardenkaart aangeduide gebieden waar een vergunningplicht geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot
bodemverstorende activiteiten een inspanning vereist worden om resten uit het verleden op te sporen en zo
nodig veilig te stellen.
Beschermde archeologische rijksmonumenten zijn volgens de Monumentenwet 1988 beschermde
archeologische monumenten. Aantasting van de beschermde archeologische monumenten is niet toegestaan.
Eventueel dubbel ruimtegebruik is mogelijk, mits de gekozen bestemming zich duurzaam verhoudt met de in
het terrein aanwezige archeologische waarden. Voor dubbel ruimtegebruik is een vergunning krachtens de
Monumentenwet vereist.
Gebieden van hoge archeologische waarde zijn gebieden waarvan bekend is dat er archeologische waarden
zijn, maar die niet beschermd zijn als archeologisch rijks- of gemeentelijk monument. Gebieden van hoge
archeologische waarde zijn gebieden waarvan bekend is dat er archeologische waarden in de bodem
aanwezig zijn, maar die niet beschermd zijn als archeologisch rijksmonument. Voor deze gebieden en voor
gebieden van hoge archeologische verwachting en archeologische verwachting geldt de gemeentelijke
verordening op de archeologische Monumentenzorg.
Archeologie

in het plangebied

Romeinse en middeleeuwse Rijn
Onderzoek heeft aangetoond dat de hoofdgeul van de Rijn in de Romeinse tijd en Middeleeuwen tot aan het
einde van de twaalfde eeuw na Christus dwars door de deelgebieden Westflank Noord en Zuid gelopen heeft.
De exacte ligging en loop van de oude Rijngeul in de Romeinse tijd en (vroege) Middeleeuwen is een
belangrijk thema in de archeologie binnen de gemeente Utrecht.
Overige bekende archeologische waarden
Voor de deelgebieden Westflank Noord en Zuid bestaan geen gegevens over overige archeologische
waarden.
Waardenkaart
Het plangebied West-Flank Zuid, bevindt zich op de gemeentelijke archeologische waardenkaart in een
gebied met hoge archeologische verwachting (geel), archeologische verwachting (groen) en zonder
archeologische verwachting (wit). Voor het gebied met een hoge archeologische verwachting geldt dat
verstoringen van de bodem vanaf 100 m2 archeologievergunningplichtig zijn. Voor het gebied met een
archeologische verwachting geldt dat verstoringen van de bodem vanaf 1000 m2
archeologie-vergunningplichtig zijn en het gebied zonder archeologische verwachting is niet
archeologievergunningplichtig.

bestemmingsplan "Westflank Zuid, Stationsgebied" (vastgesteld)

59

Afbeelding 5.4 Uitsnede archeologische waardenkaart, West-Flank Zuid
Conclusie
Het plangebied West-Flank Zuid bevindt zich op de gemeentelijke archeologische waardenkaart deels in een
gebied met een hoge archeologische verwachting, deels in een gebied met een archeologische verwachting en
deels in een gebied zonder archeologische verwachting. De hoge archeologische verwachting is gebaseerd op
een Oude rijnloop. De archeologische verwachting is gebaseerd op de ligging op de stroomrug waar
bewoningsresten uit de prehistorie en Middeleeuwen verwacht kunnen worden.
Voor het gebied met een hoge archeologische verwachting geldt dat verstoringen van de bodem vanaf 100
m2 en dieper dan 50 cm archeologievergunningplichtig zijn. Voor het gebied met een archeologische
verwachting geldt dat bodemingrepen vanaf 1000 m2 en dieper dan 50 cm. archeologievergunningplichtig
zijn. Het gebied zonder archeologische verwachting is niet archeologievergunningplichtig.
Volgens de gemeentelijke verordening op de Monumentenzorg, moet de initiatiefnemer indien hij deze
ondergrenzen overschrijdt door een archeologisch onderzoeksrapport aantonen of er al dan niet sprake is
van de aanwezigheid van archeologische waarden. Indien er sprake is van archeologische waarden, moet de
initiatiefnemer deze laten opgraven. Indien hier geen sprake van is, zal het plangebied middels een
selectiebesluit archeologisch worden vrijgegeven. Voor het totale plangebied geldt dat indien bij uitvoering van
de werkzaamheden onverwacht toch archeologische zaken worden aangetroffen er conform artikel 53 en 54
van de Monumentenwet 1988 (herzien 2007) melding van de desbetreffende vondsten dient te worden
gedaan bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de afdeling Erfgoed van de Gemeente
Utrecht (030-2863990).
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5.12

Kabels en leidingen

Het verdient de voorkeur om bij herontwikkeling van de Knoopkazerne voor zover mogelijk aan te sluiten op
bestaande tracés van kabels en leidingen. Stadsverwarming en glasvezel liggen in de Croeselaan. Aansluiten
voor water, electra, telecom en eventueel gas zou in de Mineurslaan moeten gebeuren.
In de Mineurslaan is recent een nieuwe gasleiding gelegd, welke praktisch tegen de huidige keermuur van het
water rondom de Knoopkazerne is gelegen. Bij herontwikkeling is het dan ook uitgesloten om buiten deze
bestaande keermuur te bouwen, ook wanneer het gaat om (tijdelijke) constructies zoals damwanden.
Daarvoor is simpelweg geen ruimte.
Middenspanningsruimte
Op de achterzijde van de plot is momenteel een middenspanningsruimte gelegen. Indien deze ruimte wordt
verwijderd, zal deze een nieuwe plek moeten krijgen in de ontwikkkelingen rondom de Knoopkazerne.
Daarbij geldt dat de middenspanningsruimte in verband met onderhoudswerkzaamheden bereikbaar moet
zijn voor een bestelwagen met aanhangwagen. Of de capaciteit van deze ruimte voldoende is wanneer extra
m2 vloeroppervlak worden toegevoegd zal bij uitwerking nader moeten worden onderzocht in samenwerking
met Stedin. Indien uitbreiding nodig is, kan mogelijk worden aangesloten op een nieuw te realiseren
koppelstation ter hoogte van het Beatrixgebouw.
Conclusie
In het plangebied zijn echter geen planologisch relevante kabels of leidingen aanwezig. Kabels en leidingen
vormen in die zin dan ook geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan.

5.13

Kwaliteit

van de leefomgeving

Bezonning
In het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het terrein van de Knoopkazerne is een beknopte
bezonningsstudie opgenomen waarin de bezonning van het Forum en de belangrijkste openbare routes werd
inzichtelijk is gemaakt en laat de bezonning zien in de meest ongunstige situatie; de maximale
bouwenveloppen helemaal uitgevuld.
Uit de bezonningsstudie blijkt dat de versmalling van de bovenbouw van blok 3 een positief effect heeft op de
bezonning van het Knoopplein en de geplande positie van het vergadercentrum. Met name de overgang naar
het Forum heeft daardoor tot ver voorbij het middaguur meer zonuren. Verder is te zien dat de zone van de
opgang aan de Croeselaan naar de opgang naar het Forum juist in de middagen in de zon liggen. En de
zones tussen toren 2 en blok 3 en die in de ‘oksel’ van het Knoopcomplex zijn vooral in de ochtend bezond.
Het Forum ligt voor een groot deel in de schaduw van toren 1 en toren 2, maar juist de strategische plekken
liggen wat vaker in de zon: het deel ter plekke van de overgang naar het Knoopplein en daar waar het Forum
aansluit op de Rabobrug. De route naar de Rabobrug over de Montageweg ligt, behalve in de winter voor een
groot deel van de dag in de zon. De hoek Montageweg /Croeselaan ligt bijzonder gunstig op de zon.
In de bezonningsstudie is bovendien op te maken dat het vergadercentrum een gunstige ligging heeft ten
opzichte van de zon. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de binnen -buiten-beleving van
vergadercentrum en Knoopplein. Er zullen hier zonafschermende maatregelen toegepast moeten worden
zonder dat die de binnen-buitenrelatie in de weg staan. Een uitwerking hiervoor moet onderdeel zijn van de
ontwerpopgave voor het vergadercentrum.
Wind
In een bestemmingsplan dient vanuit het oogpunt van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aangetoond te
worden dat dat bereikt kan worden binnen de plankaders. De openbare ruimte in het plangebied van de
Westflank Zuid moet geschikt zijn voor de geplande functies. In een gebied met veel hoge gebouwen is dit een
opgave die gepaste aandacht vraagt.
In het Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij het Knoopkazernecomplex te Utrecht van november
2013 zijn een groot aantal varianten (configuraties) en scenario's doorgemeten. Hieruit komt naar voren dat
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de windsituatie sterk afhankelijk is van fasering, dimensionering en uitdetailiering van de ontwerpen. Daarbij
dienen op sommige locaties windhinderbeperkende maatregelen te worden getroffen om het windklimaat
lokaal te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan realiseren van luifels aan gebouwen of in de openbare
ruimte en realisatie van bomen en/ of windschermen.
In een tweetal aanvullende windhinderstudies zijn opnieuw een groot aantal configuraties beschouwd. In het
Windtunnelonderzoek van TNO van februari 2014 is ingezoomd op het openbaar gebied ter plaatse van het
Forum en de (aanlanding van de) Langzaamverkeersbrug. Hieruit is naar voren gekomen dat er
windhinderbeperkende maatregelen mogelijk zijn om te komen tot een aanvaardbaar windklimaat in de
aangrenzende openbare ruimte. In het Windhinderzoek van Peutz van augustus 2014 is, in nauwe
betrokkenheid met de Rabobank, de locatie aan de zijde van het (verhoogde) voetgangersgebied nabij de
Rabobank nader beschouwd. Uit het onderzoek komt naar voren dat het windklimaat ter plaatse van de
personeelsingang van de Rabobank plaatselijk verslechterd, maar dat dit tot een acceptabel
windklimaatniveau gebracht worden door realisatie van een (half-open) luifel.
De te volgen werkwijze ten aanzien van windhinder is dat voor alle bouwaanvragen voor hoogbouw in het
Stationsgebied een afdoend windhinder onderzoek zal worden gevraagd. Aangetoond moet worden dat de
openbare ruimte rond het geplande gebouw voldoet aan de eisen ten aanzien van windklimaat. Dit zal vragen
om specifieke gebouw ontwerpen in combinatie met ingrepen in de openbare ruimte. In het bestemmingsplan
is hieromtrent een specifieke bouwregel vastgelegd op basis waarvan afdwongen kan worden dat voorzien
dient te worden in concrete maatregelen ten behoeve van een aanvaardbaar windklimaat voor gebouwen
hoger dan 30 meter.
Trilling
In Nederland bestaat tot op heden geen wetgeving voor hinder en schade door trillingen. Wel zijn er door de
Stichting Bouwresearch (SBR) richtlijnen opgesteld voor trillinghinder of schade als gevolg daarvan. Over het
algemeen ontstaat er in een binnenstedelijke situatie geen trillinghinder die meer is dan de maximaal
toelaatbare trillingsniveaus, zoals opgenomen in de Richtlijn 'hinder voor personen in gebouwen (richtlijn B)'.
Hinder voor personen in gebouwen wordt in Nederland gewoonlijk beoordeeld op de SBR B-richtlijn. Met
behulp van deze richtlijn wordt bepaald of de maximaal optredende trillingssterkte in een gebouw voldoet
aan de streefwaarde voor dit gebouw. De streefwaarde voor de trillingshinder is onder meer afhankelijk van
de gebouwbestemming (kantoor, wonen, gezondheidszorg, etc.) en of het om een nieuwe of bestaande
situatie gaat.
Aadviesbureau Movares d.d. 12 februari 2014 een 'Quickscan trillingshinder Westflank-Zuid, 12 februari
2014' uitgevoerd. Op basis van die quick scan blijkt dat gezien de afstand tot het spoor en de kenmerken
van de geplande bebouwing in het projectgebied Westflank Zuid, er geen kans is op trillingshinder conform de
SBR B-richtlijn. Het nemen van mitigerende maatregelen is daarom niet nodig.
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Hoofdstuk 6
6.1

Economische

Uitvoerbaarheid

uitvoerbaarheid

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat inzicht gegeven moet worden over
de uitvoerbaarheid van het plan. De ontwikkelingen die concreet mogelijk gemaakt worden binnen het
bestemmingsplan moeten (economisch) uitvoerbaar zijn en gerealiseerd kunnen worden.
De vastgoedontwikkeling
Westflank Zuid
Het bestemmingsplan moet de ruimtelijke voorwaarden creëren voor een verantwoorde commerciële
ontwikkeling van het beoogde woningbouw-, kantoren- en parkeerprogramma. Dat is naar mening van NS
Stations en RGD mogelijk. De financiële afdracht betreffende het kantoor- en woningbouwprogramma van de
ontwikkelende partijen aan de gemeente is vastgelegd in een driepartijenovereenkomst en heeft betrekking
op de exploitatiebijdrage vanuit NS Stations en RGD in het kader van het kostenverhaal.
Bij de uitwerking van de bouwplannen die op basis van dit bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt, zijn
in de driepartijenovereenkomst ook nadere afspraken vastgelegd ten aanzien van financiering van de
(tijdelijke) maatregelen in de openbare ruimte die noodzakelijk zijn om te komen tot de beoogde
vastgoedontwikkeling. Aanvullend worden nadere afspraken gemaakt ten aanzien van het beheer van de
semi-openbare ruimte (collectief publiek).
De fietsenstalling en het Forum
De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van het verhoogde Forum zijn voorzien in de grondexploitatie van
de Projectorganisatie Stationsgebied. De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van de fietsenstalling zijn
gedekt in het projectbudget van de OV-terminal. De financiële uitvoerbaarheid is hiermee zeker gesteld.
Risicoanalyse planschade
Er is een risicoanalyse planschade opgesteld door BRO (d.d. 8 juli 2014) waaruit blijkt dat er weliswaar een
reele kans bestaat op lichte planschade. Echter, de tegemoetkoming in de planschade valt deels of geheel
onder het normaal maatschappelijk risico.
Conclusie
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de economische uitvoerbaarheid voldoende is
aangetoond en de realisatie van het plan is gewaarborgd. Het kostenverhaal is enerzijds anderzins verzekerd
en anderzijds vastgelegd in de Grondexploitatie Stationsgebied.

6.2

Maatschappelijke

uitvoerbaarheid

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze burgers en belanghebbenden bij het plan zijn betrokken en
hoe zij hierop hebben kunnen reageren.
6.2.1

Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het plan is aan een aantal instanties toegezonden voor reactie als bedoeld in art 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft bij e-mail d.d. 2 augustus 2013
aangegeven te kunnen instemmen met het bestemmingsplan. Op 7 oktober 2013 heeft de Provincie Utrecht
per e-mail bevestigd dat vooroverleg in het kader van onderhavig bestemmingsplan niet noodzakelijk is.
6.2.2

Advies wijkraad

Het concept Stedenbouwkundig Plan van Westflank Zuid is medio mei door de architect gepresenteerd aan de
wijkraden in het reguliere wijkradenoverleg. Vervolgens is het concept van het ontwerpbestemmingsplan
voorgelegd aan de wijkraad Zuidwest. Op 4 oktober 2013 heeft de wijkraad per e-mail aangegeven in te
kunnen stemmen met het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 7
7.1

Juridische planopzet

Inleiding

Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012). De
SVBP 2012 maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd
en op eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere
leesbaarheid, raadpleegbaarheid en helderheid voor de gebruiker en draagt zo bij aan een effectiever en
efficiëntere dienstverlening.

7.2

Wet algemene

bepalingen

omgevingsrecht

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Hierdoor
vervallen diverse gebruikelijke termen voor vergunningen zoals bouwvergunning, sloopvergunning,
aanlegvergunning, ontheffing et cetera.
Hieronder worden de meest voorkomende termen weergegeven:
De term bouwvergunning wordt omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen; hierna te noemen
'omgevingsvergunning bouwen'.
De term sloopvergunning wordt 'omgevingsvergunning voor de activiteit slopen' ;hierna te noemen
'omgevingsvergunning slopen'.
De term aanlegvergunning wordt 'omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden'; hierna te noemen 'omgevingsvergunning aanleggen'.
De term 'ontheffing' of 'het verlenen van een ontheffing' wordt 'afwijking' of 'afwijken bij
omgevingsvergunning'.

7.3

Planvorm

Het bestemmingsplan Westflank Zuid is een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan dat er op gericht is om een
programma van kantoren en woningen, alsmede het bij die functies behorende (fiets)parkeervoorzieningen
mogelijk te maken. In dit ontwikkelingsplan is er gekozen voor een bestemmingsregeling die voldoende
flexibiliteit biedt voor het gebouw binnen het bouwvlak enerzijds en anderzijds de overige functies op een
heldere wijze vastlegd. Daarnaast wordt voorzien in een verkeersbestemming die middels een verhoogd
maaiveld de aansluiting van de OV-terminal richting het kantorencomplex van de Rabobank mogelijk maakt.
De dubbelbestemmingen Archeologie en Cultuurhistorische waarden zijn opgenomen om de in het gebied
aanwezige waarden afdoende te behouden en te beschermen.

7.4

Opbouw

regels

De opzet van de bestemmingsregels is steeds gelijk:
bestemmingsomschrijving (met ondergeschikte en nevengeschikte doeleinden);
bouwregels;
nadere eisen waar de bestemmingsregeling dat nodig maakt;
afwijkingsregels van de bouwregels;
afwijkingsregels van de gebruiksregels.
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7.4.1

Nadere eisen

Op basis van artikel 3.6, lid 1 onder d van Wro, kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders met
inachtneming van de bij het plan te geven regels, nadere eisen kunnen stellen ten aanzien van in het plan
omschreven onderwerpen of onderdelen. Het stellen van nadere eisen kan betrekking hebben op een heel
scala van onderwerpen. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de nadere eisen betrekking hebben op de
situering of afmetingen van gebouwen en/of bouwwerken, of op het stellen van eisen aan parkeergelegenheid
op eigen terrein, maar evenzeer kunnen nadere eisen betrekking hebben op het treffen van bouwkundige
voorzieningen en/of aanpassingen die van belang zijn voor een goede ruimtelijke ordening.
In hoofdzaak vindt een goede ruimtelijke ordening plaats door het toekennen van bestemmingen en daarbij
bouwmogelijkheden aan percelen. Hoewel daarmee op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijk inrichting van een
perceel (qua functie en bebouwingsvolume) is vastgelegd, kan er echter op detailniveau aanleiding zijn of
behoefte bestaan om specifieke ruimtelijke belangen op een juiste manier af te stemmen. Hiervoor is het
instrument van nadere eisen in de wet opgenomen.
Nadere eisen dienen er voor om binnen de toegekende bestemming en bouwmogelijkheden maatwerk te
kunnen leveren op perceelsniveau. De noodzaak voor dit maatwerk is gelegen in de specifieke ruimtelijke
omstandigheden van het betreffende (of het aangrenzende) perceel, die niet op voorhand te regelen zijn in
de algemeen geformuleerde bestemmingsregeling. Het gaat in casu om nadere eisen die gesteld kunnen
worden aan de afmeting, de constructie, de plaats en de gevelindeling van de bebouwing en gaat concreet om
de volgende aspecten:
Samenhangend straat- en bebouwinsgbeeld;
Verkeersveiligheid;
Maatregelen ten behoeve van een aanvaardbaar windklimaat;
Sociale veiligheid;
De gebruiksmogelijkheden van naastgelegen percelen/bouwwerken.
Het gebied geeft aanleiding voor het opnemen van nadere eisen, gelet op de hoge dichtheid en de mate van
functiemenging. Hieronder worden deze aspecten nader toegelicht.
Samenhangend straat- en bebouwingsbeeld
In het gebied is het creëren van een afwisselend bebouwingsbeeld van groot belang, waarbij de
stedenbouwkundige opzet van het gebied wordt gerespecteerd en nieuwbouw zorgvuldig wordt ingepast.
Specifiek ten aanzien van locatie, afmeting, situering van constructieve voorzieningen kunnen nadere eisen
worden gesteld. Op plaatsen waar een overbouwing gesitueerd zal worden dienen ook constructieve
voorzieningen aangebracht te worden. Het is van groot belan dat dit op juiste wijze wordt ingepast. Dit geldt
ook voor technische installaties, afschermingen van installaties of ruimtes voor het onderbrengen van
installaties op het dakvlak. Om de gebouwvolumes zo gaaf mogelijk tot hun recht te laten komen, mogen
technische installaties, afschermingen van installaties of ruimtes voor het onderbrengen van installaties, slechts
als toegevoegde objecten of volumes op het dakvlak worden aangebracht, als deze duidelijk deel uitmaken
van de architectonische expressie van het gebouw. Deze regel heeft betekenis met betrekking tot het uit
beeld brengen van technische installaties en/of hun behuizing vanuit posities dichtbij of ver van het gebouw
en/of vanuit hogere gebouwen.
Maatregelen ten behoeve van een aanvaardbaar windklimaat
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het te verwachten windklimaat in het plangebied. Hieruit is
gebleken dat er zonder maatregelen
Er zullen hoe dan ook verschillende maatregelen getroffen moeten worden. Mogelijke oplossingen ter
verbetering van het windklimaat zijn:
plaatsen van windremmende elementen;
oprichten van windschermen op verschillende plaatsten;
realisatie van kappen.
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Sociale veiligheid
Vanuit sociale veiligheid kan het noodzakelijk zijn nadere eisen te stellen aan nieuwbouw of verbouw.
Bijvoorbeeld aan de situering van de gebouwen zelf, constructieve voorzieningen of de toegangen tot deze
gebouwen die op plekken worden gerealiseerd waarbij vanuit het aspect sociale veiligheid geen sociaal
onveilige situaties of plekken ontstaan en zo veel mogelijk een veilig gevoel ontstaat voor de gebruikers van
deze gebouwen en omliggende terreinen.
Verkeersveiligheid
De veilige afwikkeling van verkeer en het voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein
kunnen aanleiding zijn voor het stellen van nadere eisen aan bebouwing. Hierbij zal het vooral gaan
om maatregelen en eisen aan bebouwing voor het waarborgen overzichtelijke verkeerssituaties, de
doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van gebouwen. Maar ook kan het stellen van
eisen aan de situering of het aantal parkeerplaatsen bij een woning, bedrijf, kantoor of voorziening
van belang zijn als bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen op de openbare weg niet mogelijk of gewenst
zijn.
Gebruiksmogelijkheden van naastgelegen percelen en of bouwwerken
Het is niet de bedoeling dat naastgelegen percelen en/of bouwwerken hinder ondervinden van de
ontwikkelingen op hun buurperceel. Vaak is dit met kleine maatregelen goed te voorkomen. Te
denken valt aan het stellen van nadere eisen aan de bouwhoogte, gevelindeling of aan de situering van
erfbebouwing.

7.5

Artikelsgewijze

toelichting

In deze paragraaf wordt per bestemming uitgelegd wat de achtergrond is van een bepaalde bestemming.
Artikel 1 Begrippen
In dit artikel worden de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen gedefinieerd en uitgelegd.
Artikel 2 Wijze van meten
In dit artikel wordt aangeven op welke wijze er gemeten dient te worden op basis van dit bestemmingsplan en
de regels.
Artikel 3 Gemengd
Aan de Croeselaan is een gemengde bestemming opgenomen voor het te realiseren van het multifunctionele
bouwblok. Hier is het mogelijk de functie kantoor en wonen te combineren met lichte vormen van horeca en .
Om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk sprake is van een menging van de kantoorfunctie met wonen is
opgenomen dat minimaal 7.000 m2 bvo en maximaal 21.000 m2 bvo bedoeld is voor de functie wonen, en
maximaal 14.000 m2 bvo voor kantoor. Ten aanzien van het kantoor- en woonprogramma is een bepaalde
flexibiliteit mogelijk, waarbij in acht genomen dient te worden dat het gezamenlijke brutovloeroppervlak van
de functies wonen en kantoor (met bijbehorende vergader- en congresfaciliteiten) niet meer mag bedragen
dan 21.000 m² brutovloeroppervlak.
Voor de activering van de plint van het gemengde blok is een mogelijkheid opgenomen dat de functies horeca
in de categorie D1 en D2 (2) en dienstverlening tot een gezamenlijk maximaal brutovloeroppervlak van 1.000
m2 bvo opgenomen kan worden. Om te bewerkstelligen dat er een aantal units gerealiseerd worden zodat er
ook daadwerkelijk een gemengd karakter ontstaat is daarbij vastgelegd dat die 1.000 m2 in eenheden van
maximaal 200 m² aaneengesloten brutovloeroppervlak gerealiseerd dient te worden.
Uit windonderzoek is gebleken dat voorzieningen noodzakelijk zijn om te kunnen voorzien in een goed
windmilieu. Omdat de te treffen maatregelen erg samenhangen met de modellering van de bebouwing kan
pas in een later stadium beoordeeld worden waar en welke concrete maatregelen nodig zijn, worden
dergelijke maatregelen in algemene zin mogelijk gemaakt. Ook hiervoor bestaat de mogelijkheid voor
Burgemeester en wethouders om nadere eisen te stellen.
Burgemeester en wethouders kunnen bovendien ook nadere eisen stellen aan de afmeting, de plaats en de
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gevelindeling van de bebouwing, ten behoeve van:
a.
b.
c.
d.

een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of bouwwerken.

Artikel 4 Kantoor
Deze bestemming is toegekend aan het bestaande kantoorgebouw aan de Croeselaan en aan de zijde van
het forum (oostzijde van het plangebied). Conform deze bestemming is het mogelijk De bestemming maakt
het mogelijk kantoren met bijbehorende vergader- en congresfaciliteiten op te richten tot een gezamenlijk
maximaal brutovloeroppervlak van 70.000 m2. Hierbij zijn uiteraard ook de bijbehorende voorzieningen
zoals (fiets)parkeren, opgangen en trappartijen mogelijk gemaakt.
In de bouwregels is heel nadrukkelijk een aantal overbouwingen mogelijk gemaakt en zijn een aantal
gevellijnen (voor boven of onderbouw) vastgelegd in het bestemmingsplan. Het is van belang dat deze
bebouwing IN de gevellijn wordt gebouwd zodat de toekomstige bebouwing naadloos aansluit op de
bebouwing in de directe omgeving.
Ook in deze bestemming is het mogelijk dat Burgemeester en wethouders kunnen bovendien ook nadere
eisen stellen aan de afmeting, de plaats en de gevelindeling van de bebouwing. Voor nadere informatie
hierover wordt verwezen naar paragraaf 7.4.1.
Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied
De bestemming Verkeer - verblijfsgebied is opgenomen specifiek voor de mogelijkheid dit gebied in te
richten ten dienste van gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. Aan de zijde van het Forum is de
bestemming Verkeer - verblijfsgebied tevens voorzien van de aanduiding 'openbaar vervoer', aangezien hier
sprake is van een meerlaags en multifunctioneel gebruik van de gronden. Op de maaiveldniveau zal een deel
van het (nieuwe) busstation en de daarbij behorende voorzieningen functioneren en op het verhoogd maaiveld
zal het forum gerealiseerd worden waarbij het primaat licht bij het langzaam verkeer. Het forum zorgt voor
een verbinding van de OV-terminal met het plangebied van de Westflank Zuid, alsmede met de
Langzaamverkeersbrug en het kantorencomplex van de Rabobank.
Tevens is de bestemming bedoeld voor kelders onder (verhoogd) maaiveld mede ten dienste van aanliggende
bestemmingen. Daarnaast zijn ook dakopbouwen op het verhoogd maaiveld toegestaan teneinde
ondergeschikte opbouwen zoals trappenhuizen, luchtbehandelings- en liftinstallaties toe te staan.
Tevens zijn deze gronden bedoeld voor water, waterbeheer en waterberging, groenvoorzieningen,
nutsvoorzieningen en ondergrondse afvalinzamelvoorzieningen. Ten behoeve van het verhoogde maaiveld is
het mogelijk gebouwen op te richten tot een hoogte van 8 meter. Onder dit forum zal bovendien een
openbare fietsparkeervoorziening worden gerealiseerd die is bedoeld voor het voorzien in de behoefte aan
fietsparkeerplaatsen ten behoeve van OV-reizigers.

Artikel 6 Waarde - Archeologie
De dubbelbestemming Waarde - Archeologie is opgenomen ter veiligstelling en bescherming van de
archeologische waarde en verwachtingen. Door de daarin opgenomen specifieke gebruiksbepaling waarin
wordt verwezen naar de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg is een handelen in strijd met het
bestemmingsplan een strafbaar feit.

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels
Dit artikel regelt de afwijkingsmogelijkheden voor het college van burgemeester en wethouders. Dit heeft
primair tot doel enige flexibiliteit in de regels aan te brengen. Ze kunnen worden toegepast als er niet op
grond van de bestemmingsregelingen in hoofdstuk 2 al een afwijkingsmogelijkheid is. Het gaat dan om een
afwijking van maten, afmetingen en percentages, het plaatsen van objecten van beeldende kunst, het
realiseren van kleine nutsgebouwtjes.
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Artikel 8 Algemene bouwregels
In de bouwverordening zijn ook voorschriften opgenomen. Het bestemmingsplan gaat vóór deze bepalingen,
maar in dit artikel is bepaald welke voorschriften uit de bouwverordening naast het bestemmingsplan van
kracht blijven. Het gaat daarbij om voorschriften van stedenbouwkundige aard, zoals de bereikbaarheid van
bouwwerken van werkverkeer en brandblus-voorzieningen, bereikbaarheid van gebouwen voor
gehandicapten, de ruimte tussen bouwwerken en parkeergelegenheid bij gebouwen.
Daarnaast regelt dit artikel de mogelijkheid voor (beperkte) overschrijdingen van bebouwingsgrenzen die op
de kaart zijn aangegeven.
Artikel 9 Algemene gebruiksregels
De Wro bevat een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te
gebruiken. Een algemeen gebruiksverbod hoeft derhalve niet meer in de planregels te worden opgenomen.
Het is wel mogelijk om in het bestemmingsplan aan te geven wat onder verboden gebruik in ieder geval wordt
verstaan. In dit artikel is opgenomen dat onder verboden gebruik wordt verstaan: onbebouwde gronden te
gebruiken als staanplaats voor onderkomens als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of
onderdelen daarvan of als stortplaats voor puin en afvalstoffen.
Het gebruik of bouwen in strijd met het bestemmingsplan was vroeger onder de oude Wet op de Ruimtelijke
Ordening via een algemene gebruiksbepaling en strafbepaling geregeld in het bestemmingsplan. Onder de
Wet ruimtelijke ordening was een en ander geregeld in de wet zelf. Met de invoering van de Wabo is dat
opnieuw gewijzigd. Nu is het als volgt geregeld.
Voor elke verandering van gebruik (in ruime zin) die in strijd komt met een bestemmingsplan is volgens artikel
2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo een omgevingsvergunning nodig is. Indien voor een dergelijk
planologisch strijdig gebruik geen omgevingsvergunning wordt gevraagd of een gevraagde vergunning niet
wordt verleend, komt dit gebruik dus in strijd met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo. Dat
artikel kan vervolgens bestuursrechtelijk of strafrechtelijk via de Wet op de economische delicten worden
gehandhaafd.
Strijdig gebruik met planologische regelingen waarvan afwijking niet is toegestaan valt niet onder artikel 2.1,
eerste lid, onder c, van de Wabo. Met het oog op dergelijk gebruik is in artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening
een verbodsbepaling opgenomen bij de invoering van de Wabo.
Artikel 10 Algemene regel geluidsgevoelige bestemming
Geluidsonderzoek wijst uit dat er in het plangebied als gevolg van het (rail)verkeer een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zal zijn. Hiervoor wordt een besluit hogere waarde afgegeven.
Er mogen uitsluitend geluidgevoelige bestemmingen worden opgericht indien het bouwplan in
overeenstemming is met de Wet geluidhinder en/ of een eventuele ontheffing Hogere waarde.
Artikel 11 Algemene regel m.b.t. parkeergelegenheid
Dit artikel regelt dat de parkeergelegenheid voor auto's en fietsen voldoet aan het gemeentelijk beleid. Het
artikel neemt de functie over van de stedenbouwkundige bepaling in de bouwverordening die eenzelfde
voorwaarde aan het gebruik stelt. Bij het toetsen van omgevingsvergunningen aan het bestemmingsplan, zal
onderzocht worden of de aanvraag aan de voorwaarde om voldoende parkeergelegenheid te regelen voldoet.
Het college heeft normen vastgesteld die aangeven wat als 'voldoende' moet worden beschouwd. In een
bestaande situatie wordt de bestaande parkeergelegenheid voor auto's en fietsen als voldoende beschouwd.
Deze bestaande parkeergelegenheid moet op grond van dit artikel in stand worden gehouden. Bij sloopnieuwbouw wordt het bestaande aantal parkeerplaatsen (het rechtens verkregen niveau) in mindering
gebracht op het aantal dat nodig is bij de nieuwe ontwikkeling, een en ander conform het geldende
gemeentelijk beleid. Met parkeervoorzieningen worden parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen bedoeld.

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels
Dit artikel regelt de wijzigingsmogelijkheden voor het college van burgemeester en wethouders. Dit heeft
primair tot doel enige flexibiliteit in de regels aan te brengen. Ze zijn opgenomen in geval
bestemmingsplan "Westflank Zuid, Stationsgebied" (vastgesteld)

69

bestemmingsgrenzen enigszins overschreden dienen te worden, voor zover zulks van belang is voor een
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen niet meer dan 3 meter
bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot
Voorts voorziet deze wijzigingsbevoegdheid in de mogelijkheid om onder voorwaarden kinderdagverblijven
mogelijk te maken.
Artikel 13 Anti-dubbeltelregel
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een stuk grond dat al eens was betrokken bij het verlenen
van een omgevingsvergunning bij de beoordeling van latere bouwplannen nogmaals wordt betrokken.
Artikel 14 Overgangsrecht
In het nieuwe Besluit op de ruimtelijke ordening (in werking 1 juli 2008) is overgangsrecht opgenomen dat in
elk bestemmingsplan moet worden overgenomen.
Indien de in het plan opgenomen regels. voor wat betreft gebruik of bebouwing, afwijken van een bestaande
legale situatie, dan zijn daarop de overgangsbepalingen van toepassing. De overgangsbepaling heeft tot doel
bestaande belangen te respecteren totdat realisering van de nieuwe regels plaatsvindt.
Voor bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen worden
vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijking niet wordt vergroot. Gehele vernieuwing is in principe
uitgesloten, waaronder ook gefaseerde vernieuwing van een bouwwerk wordt verstaan. Het doel van het
overgangsrecht is dat het bestaande bouwwerk in de bestaande staat in stand mag worden gehouden.
Uitsluitend na het tenietgaan van het bouwwerk door een calamiteit, waarmee onder andere brand of extreme
weersomstandigheden wordt bedoeld, is onder voorwaarden gehele vernieuwing toegestaan.
Vergunningplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn opgericht, kunnen door overgangsrecht niet
gelegaliseerd worden. Bouwen zonder vergunning is immers een overtreding van de Woningwet die niet door
een regeling in een bestemmingsplan ongedaan kan worden gemaakt.
Wel kan met een beroep op het overgangsrecht een aanvraag worden ingediend voor de verbouw van een
illegaal bouwwerk. Om te voorkomen dat een dergelijke aanvraag moet worden gehonoreerd, is in de
overgangsbepaling van dit plan opgenomen dat deze slechts van toepassing is op legale bouwwerken.
Voor het gebruik dat onder het overgangsrecht valt, is bepaald dat dat gebruik mag worden voortgezet. Het
gebruik mag eveneens worden gewijzigd, voor zover de afwijking ten opzichte van het toegestane gebruik
niet vergroot wordt.
Hiervoor is reeds aangegeven dat illegale bouwwerken niet gelegaliseerd kunnen worden door
overgangsrecht. Voor gebruik is dat in principe wel mogelijk maar vanuit het oogpunt van handhaving
ongewenst. Gezien het voorgaande is in de overgangsbepaling opgenomen dat het gebruik, dat reeds in strijd
was met het voorheen geldende plan, van het overgangsrecht is uitgesloten.
Ook na het van kracht worden van dit plan kan dus nog met succes handhavend worden opgetreden tegen
gebruik dat reeds in strijd was met het voorgaande bestemmingsplan. Dit laatste is uiteraard mede
afhankelijk van andere aspecten, waaronder de vraag of het strijdige gebruik reeds zolang plaatsvindt dat de
gemeente haar rechten heeft verwerkt.
Artikel 15 Slotregel
In dit artikel is de naam van het bestemmingsplan, de citeertitel, omschreven.

7.6

Lijst van bedrijfsactiviteiten

Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is gebruikgemaakt van
een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en
milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende worden gescheiden. De
gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten.
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al
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naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal categorieën. In de
bijlagen bij de regels is een toelichting opgenomen op de Lijst van Bedrijfsactiviteiten.

7.7

Lijst van Horeca-activiteiten

Bij dit bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de Utrechtse standaardlijst voor horeca-inrichtingen.
Uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening kan, in verband met de overlast die horecabedrijven voor het
woon- en leefklimaat kunnen meebrengen, in een bestemmingsplan bij het toelaten van horecabedrijven aan
de hand van ruimtelijk relevante criteria als aard, omvang en parkeerdruk een onderscheid gemaakt worden
in categorieën horecabedrijven.
In dit bestemmingsplan izijn louter ‘zachte’ typen van horecabedrijven opgenomen (D1 en D2). De regeling
geeft een kwalitatieve beperking ten aanzien van het type/de categorie horecabedrijf dat zich mag vestigen in
de woonomgeving. De regeling beoogt de nadelige invloeden van de vestiging van horecabedrijven op het
woon- en leefklimaat in de omgeving te voorkomen.
In de bijlagen bij de regels is een toelichting opgenomen op de Lijst van Horeca-activiteiten.

7.8

Handhaving

Door handhaving controleert de overheid of burgers, bedrijven en bijvoorbeeld overheidsorganen zich aan de
wet- en regelgeving houden. Onder handhaving wordt verstaan het door controle (toezicht en opsporing) en
het toepassen (of dreigen daarmee) van bestuursrechtelijke sancties, bereiken dat het bepaalde bij of
krachtens enig wettelijk voorschrift wordt nageleefd. De handhaving van de van toepassing zijnde regeling
binnen de gemeente Utrecht, wordt uitgevoerd door diverse diensten en afdelingen. Zo wordt namens het
college onder andere gehandhaafd op de regels van voorliggend bestemmingsplan. Dit betekent dat de
regels voor wat betreft het gebruik en de bebouwingsregels worden gehandhaafd. Dit gebeurt veelal door
toetsing tijdens het behandelen van de aanvragen om omgevingsvergunning, maar kan ook gebeuren als
gevolg van toezicht tijdens de uitvoering van de bouw of op grond van een eigen constatering indien een
bouwwerk of een perceel in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt. Indien er bijvoorbeeld sprake is
van illegale ingebruikname van gemeentelijke grond, dan zal hiertegen worden opgetreden.
Doel handhavend optreden
Het doel van het handhavend optreden van de gemeente is niet direct gekoppeld aan de noodzaak van een
actueel bestemmingplan. Voor de bewoners van het plangebied is duidelijk waar zij aan toe zijn (qua
bouwen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, en qua gebruik), maar het niet handhaven haalt de
effectiviteit van een actueel bestemmingsplan onderuit. De toegevoegde waarde van het verlenen van een
omgevingsvergunning voor een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is niet groot, indien er op andere plaatsen zonder vergunning - vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn geplaatst. Dit wordt nog eens
problematischer zodra een omgevingsvergunning wordt geweigerd, terwijl diverse vergelijkbare bouwwerken
reeds illegaal zijn geplaatst. In dit laatste geval is de roep om handhavend op te treden dan ook het grootst.
Wijze van handhaven
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college een tweetal instrumenten tot haar beschikking:
bestuursdwang en dwangsom. Bij het toepassen van bestuursdwang wordt de overtreding (het geconstateerde
illegale bouwwerk dan wel gebruik) ongedaan gemaakt op kosten van de overtreder. Dit kan betekenen dat
een bouwwerk door de gemeente wordt afgebroken en de kosten van bijvoorbeeld de aannemer en de
gemeentelijke (voorbereidings)kosten op de overtreder worden verhaald. Het is tevens mogelijk om, indien er
zonder omgevingsvergunning wordt gebouwd en de bouw wordt stilgelegd door middel van een bouwstop, de
bouwmaterialen weg te slepen en elders op te slaan. Het opleggen van een last onder dwangsom betekent
bijvoorbeeld dat het illegale gebruik moet worden gestaakt binnen een door het college gestelde termijn.
Overschrijdt men de termijn, dan zal de dwangsom in rekening worden gebracht bij de overtreder. Doel van
de dwangsom is het onaantrekkelijk maken van het voortzetten van de geconstateerde overtreding. De
dwangsom zal dan ook in relatie moeten staan aan (en zal derhalve altijd hoger zijn dan) het voordeel dat de
overtreder heeft bij het voortzetten van de illegaliteit. In het plangebied zal handhavend worden opgetreden
tegen het illegale gebruik van bouwwerken en percelen. Bijvoorbeeld het verhuren van opslagruimte ten
behoeve van de stalling van caravans, maar ook het gebruik van een winkel als café. Verder zal er bij de
bouw worden gecontroleerd op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen. Uiteraard zal er ook
gecontroleerd worden of, in het geval van een geweigerde omgevingsvergunning voor een woning, de
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betreffende woning niet alsnog wordt gebouwd. Voorts zal de gemeente toezien op - onder de Wet
milieubeheer vallende - bedrijven. Dit vloeit voort uit de regels van het bestemmingsplan. Indien er immers
ter plaatse een bedrijfsactiviteit plaats mag vinden, zal dit qua gebruik (intensiteit en hinder) gehandhaafd
worden.
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