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Deel A: gegevens 
 
1. Omschrijving van het initiatief: 
De herontwikkeling van het voormalig informatiecentrum Leidsche Rijn tot onder andere woningbouw.  
 
Het voormalig informatiecentrum Leidsche Rijn aan de Dirck Hoetweg is in 1999 gerealiseerd als 
tijdelijk gebouw. Uiteindelijk is de tijdelijke vergunning omgezet in een definitieve vergunning en is de 
grond plus opstal in 2012 door de gemeente in erfpacht uitgegeven, waarbij de erfpachtcanon 
eeuwigdurend is afgekocht (AV 1989) voor een gebouw van 1.680 m2 bvo.  

De huidige erfpachter, All-In Real Estate B.V., is in 2016 door een van de huurders, Kindergarden, 

benaderd inzake uitbreidingswensen. Kindergarden krijgt namelijk steeds meer vraag vanuit de 

omgeving, en verwacht met de huidige groei van Leidsche Rijn dat de geplande uitbreiding met een 2e 

locatie niet voldoende is. Ook is het huidige gebouw destijds ontwikkeld als tijdelijk gebouw. De 

technische levensduur van het huidige gebouw is dan ook beperkt. 
 
Daarom heeft de erfpachter de gemeente benaderd met ideeën voor een herontwikkeling van het pand 
en de bijbehorende parkeerplaats. Het huidige gebouw zal hierbij worden gesloopt.  
 
3. Gegevens van het plangebied: 
Algemeen 
Het plangebied betreft het kadastrale perceel 1431 en is eigendom van All-in Real Estate. Het op het 
perceel aanwezige pand wordt verhuurd aan Kinderdagverblijf Kindergarden en Fit For Free. Het totale 
terrein is circa 5.115 m2 groot.  
 
Op het perceel grond bevindt zich een opstal met een bruto vloeroppervlakte van circa 1.680m2 en 
een parkeerterrein met 63 parkeerplaatsen, die in de uitgifte in erfpacht zijn inbegrepen. Het gebouw 
is momenteel volledig in gebruik door bovengenoemde twee huurders. 
 
 

 
 
Erfpachtperceel van All-In Real Estate B.V. 
 



Bestemmingsplan 
Het plangebied valt in het bestemmingsplan Grauwaart en heeft de bestemming Gemengd en de 
bestemming Verkeer-verblijfsgebied met functieaanduiding parkeerterrein. De beoogde 
herontwikkeling past niet in het bestemmingsplan. 
 

 
 
Uitsnede bestemmingsplan Grauwaart 
 
Situatie 
Het voormalige informatiecentrum is gelegen in de groen-blauwe zone tussen de wijk Grauwaart (ten 
zuiden van de locatie) en Leidsche Rijn Centrum (noordoost van de locatie). Het is gelegen tussen de 
Dirck Hoetweg en de Jan Wolkerssingel. Noordelijk van de locatie ligt een tankstation en aan de 
westzijde is de cultuurhistorisch waardevolle boerderij Den Hoet gelegen. Circa de helft van het 
perceel is in gebruik als (privé) parkeerplaats.  
 
Het pand wordt ontsloten vanaf de Jan Wolkerssingel (beide zijden) en vanaf de Dirck Hoetweg 
(eenrichting naar het parkeerterrein toe). Het autoverkeer gebruikt deze weg als oneigenlijke 
ontsluiting tussen de Jan Wolkerssingel en de Dirck Hoetweg door het eenrichtingsverkeer te negeren. 
 

 
 



Deel B: Inhoud 
 
4. Resultaat van de quickscan: 
Ruimtelijk en functioneel 
Gezien de ligging van het perceel, aan de rand van Grauwaart op  de grens met Leidsche Rijn centrum 
is de stedenbouwkundig supervisor van Grauwaart (Franz Ziegler) gevraagd om een eerste 
stedenbouwkundige analyse van de plek, om zo de kaders te kunnen bepalen van een herontwikkeling 
van het perceel. Uitgangspunt voor herontwikkeling is het benutten en versterken van de groene 
kwaliteiten van de plek.  
 

 
 
Dit is te vertalen in een compact en alzijdig gebouw in een groen-blauwe zonedat ruimte laat voor 
water, groen en langzaamverkeer routes. De maximale bouwhoogte is onderwerp van nadere studie, 
gedacht wordt aan maximaal 2 keer de meest voorkomende hoogte van Grauwaart, aan de kant van 
Leidsche Rijn Centrum. Parkeren vindt plaats in een gebouwde voorziening. Uitgaande van een 
halfverdiepte parkeergarage zal de maximale bouwhoogte circa 20 meter zijn.  De beeldkwaliteit moet 
passen bij de architectuur van Grauwaart. 
 

Voor de nieuwbouw wordt als stedenbouwkundige enveloppe een ‘podium’ voorgesteld van circa 

25x80 meter omgeven door groen en water. Hierbinnen wordt de half verdiepte parkeerkelder 

gerealiseerd. Op deze basis kunnen vervolgens één of 2 bouwmassa’s worden gemodelleerd (circa 6 

lagen). De precieze invulling moet in de volgende fase worden uitgewerkt.  

  

De ruimte rondom het woongebouw krijgt een groene en landschappelijke inrichting met wandel-

/fietspaden richting Dirck Hoetweg en eventueel speelvoorzieningen. Daarmee wordt de aanwezige 

groenstructuur rondom Grauwaart versterkt en krijgt het terrein een meer openbaar karakter met 

gebruikswaarde voor de omgeving.  
 
Duurzaamheid en energie 

Utrecht wil een duurzame stad zijn. Duurzame ontwikkeling betekent dat de keuzes die nu gemaakt 

worden, ervoor zorgen dat Utrecht ook in de toekomst aantrekkelijk is voor haar bewoners en 

bedrijven. Dit uit zich bij nieuwbouwprojecten in drie aspecten: energie, duurzaamheid en circulair 

bouwen. 

 
1. Energie. 
Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dit houdt in dat alle nieuwbouw aardgasloos gebouwd wordt, 
en zoveel mogelijke energie duurzaam opwekt. In de warmtevisie zijn hiervoor de eerste beleidsregels 
vastgelegd (Visie warmtevoorziening Utrecht). Concreet betekent dit voor Utrecht dat moet worden 
ontworpen met de BENG methodiek om de energiebehoefte (BENG 1) te beperken en moet worden 
uitgegaan van lage temperatuur warmteafgiftesystemen in gebouwen. Daarnaast zullen voorzieningen 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/milieu/energie/2017-07-Visie-warmtevoorziening-Utrecht.pdf


getroffen moeten worden die rekening houden met zowel het gebouwgebonden verbruik (verwarming, 
etc.) en gebruiksgebonden verbruik (tv, etc.). Doel is zo min mogelijk CO2 uitstoot van het gebouw, 
conform motie 2017/61: Utrecht bouwt BENG. Het toepassen van het Nul op de Meter concept is 
daarbij eveneens uitgangspunt. Bij toepassing van bodemwarmtepompen moet rekening worden 
gehouden met het beperken van uitputting van de bodem: volledige regeneratie van de 
bodemtemperatuur is het uitgangspunt.  
 

Gebruiksfunctie 

 

BENG 1 

(kWh/m².jaar 

energiebehoefte) 

BENG 2 

(KWh/m².jaar 

fossiele energie) 

BENG 3 (% 

hernieuwbare 

opwekking) 

 

Woonfunctie en woongebouwen 25 0 100 

Utiliteitsgebouwen 50 0 100 

Onderwijsgebouwen 50 0 100 

Gezondheidszorggebouwen 65 0 100 

    

 
De gemeente biedt financieringsmogelijkheden vanuit het Energiefonds Utrecht: 
http://www.energiefondsutrecht.nl/, en biedt korting op de leges voor de omgevingsvergunning bij 
woningen met EPC 0,0 (50% korting) en -0,2 (100% korting). 
 
2. Duurzaamheid 
Op het gebied van duurzaam bouwen spelen meerdere factoren een rol. Zo vraagt de gemeente 
aandacht voor groen, klimaatadaptatie (d.w.z. beperken hittestress, berging regenwater bij stortbuien, 
etc.), diervriendelijk bouwen en een hoge kwaliteit voor de gebruiker. Het ontwerp moet rekening 
houden met de genoemde duurzaamheidsaspecten. Een algehele duurzaamheidsprestatie wordt 
uitgedrukt via GPR gebouw, met als ondergrens een 8,0 gemiddeld over de vijf aspecten. 
 
3. Circulair bouwen 
Circulair bouwen is de norm. Het doel van circulair bouwen is het koppelen van de afvalstromen in de 
bouw aan de bouwstromen, zodat er zo min mogelijk afval ontstaat en schaarse grondstoffen binnen 
de gebruikscyclus blijven. Gevraagd wordt hier rekening mee te houden in het ontwerp. Hierbij kan als 
hulpmiddel gebruik gemaakt worden van een materialenpaspoort, of een circulariteits-
prestatieberekening via de tool CPG waarbij een rapportcijfer wordt gegeven van de mate van circulair 
bouwen.  
 
Initiatiefnemer heeft aangegeven in te willen zetten op hergebruik van bouwstoffen, onder andere: 
staal, glas, inbouwpakket en installaties uit het bestaande gebouw. 
 

Programma 

Initiatiefnemer gaat uit van gefaseerde nieuwbouw, waardoor de bestaande huurders (en 

huurcontracten) gewaarborgd blijven. In de nieuwbouwontwikkeling komen de huidige functies 

(sportschool & kindergarden) terug in een commerciële plint en worden er circa 50 gestapelde 

huurwoningen toegevoegd aan het programma. De nieuwbouw behoudt daarmee zijn functie voor de 

wijk. 

 

Utrecht groeit, en doet dit volgens het leidend principe van gezonde verstedelijking. Betaalbaar wonen 

voor een diversiteit aan huishoudens is daarbij een van de aandachtspunten. In het concept is rekening 

gehouden met circa 20% sociale huur, ca 50% middenhuur en ca 30% duurdere huur. Er is stedelijk 

gezien een grote vraag naar woningen in de sociale huur en het middenhuursegment. De Dirck 

Hoetweg lijkt een goede locatie voor de realisatie van woningen in deze segmenten. Het is belangrijk 

dat het definitieve programma aansluit bij de directe omgeving (Grauwaart, Het Zand en Leidsche Rijn 

Centrum).  De locatie ligt op een kruispunt van 3 gebieden: 

- de buurt Grauwaart, waar ca. 42% van alle woningen bestaat uit sociale huurwoningen. Het sociale 
koopprogramma is in vorm van appartementen gerealiseerd. In het middensegment is in het 
verleden ongeveer 29% aan koopprogramma gerealiseerd. Door waardeontwikkeling is het 
aannemelijk dat een fors aandeel inmiddels van het middensegment naar de dure categorie 
verschoven is. Er is geen middenhuur in deze buurt gerealiseerd. 



- de buurt Het Zand-oost. Het sociale huurprogramma in deze buurt is grotendeels gesitueerd aan 
de oostzijde (voorbeelden zijn De Veiling, Leidsche maan), op korte afstand van de ontwikkeling 
aan de Dirck Hoetweg.  

- Leidsche Rijn Centrum. Daar bestaat 43% van het woningbouwprogramma uit sociale huur en koop 
en 29% zit in het middensegment (huur en koop). Door waardeontwikkeling is het aannemelijk dat 
ook hier een groot aandeel van het koopprogramma op termijn van categorie verschuift. 

 
We streven naar een goede spreiding van woningen. In de directe omgeving zijn relatief weinig 
middenhuur woningen. Voor deze locatie is daarom inzetten op toevoegen van meer woningen in de 
middenhuur het meest passend. 

 

Als bovengrens van het middenhuursegment wordt een kale huur van maximaal € 950,- gehanteerd 

(prijspeil 2018), jaarlijks te indexeren met de ‘consumentenprijsindex (CPI) Alle huishoudens’ volgens 

de ‘jaar-op-jaarmethode’ op basis van de reeks 2015 = 100. 

 

De maximale huurprijs is gekoppeld aan het gebruikersoppervlak (GBO) van de woning, van minimaal 

50 m2 bij een kale huur vanaf de liberalisatiegrens tot minimaal 80 m2 GBO bij een kale huur van € 

950,- per maand. Uitgangspunt daarbij is dat een sociale of middenhuurwoning minimaal 20 jaar in dit 

segment wordt verhuurd. 
 

De ontwikkelaar heeft aangegeven bereid te zijn met de gemeente een inspanningsverplichting af te 

spreken over het acceptatiebeleid bij middenhuur woningen, zodat de mensen die doorstromen uit een 

sociale huurwoning voorrang krijgen voor een deel van de woningen.  
 
Verkeer 
De huidige functies van het gebouw (kinderopvang en fitness) hebben een grote verkeer aantrekkende 
werking. Het perceel is nu zowel vanaf de Dirck Hoetweg als de Jan Wolkerssingel bereikbaar. Bij een 
uitbreiding van het programma met woningen neemt de verkeer- en parkeerdruk toe. Voor een 
herontwikkeling is de verkeersituatie en het parkeren nader onderzocht. Dit geeft randvoorwaarden 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het perceel. 
Uitgangspunt bij de herontwikkeling is parkeren op eigen terrein (deels verdiept). Dit geldt ook voor 
de bezoekers van Fit for Free en het kinderdagverblijf. 
 
Een volledige ontsluiting (in- en uitrit) van het perceel aan de Dirck Hoetweg is niet verkeersveilig te 
realiseren. De gemeente heeft hier een onafhankelijk onderzoek naar laten uitvoeren. Dus de 
ontsluiting van het perceel zal plaats moeten vinden via de Jan Wolkerssingel. De ontsluitingsweg  
tussen de Dirck Hoetweg en Jan Wolkerssingel zal moeten worden afgesloten voor doorgaand verkeer 
om sluipverkeer te voorkomen. Waarschijnlijk blijft er wel een langzaam verkeersverbinding bestaan.  
Het halen en brengen van het kinderdagverblijf moet nader onderzocht worden.  
 
Geluid  
De locatie ligt in de nabijheid van de spoorbaan en de Vleutense Baan. Er is akoestisch onderzoek 
noodzakelijk om eventuele beperkingen in beeld te brengen. Gezien de beschikbaarheid van gegevens 
bij expertise milieu en verkeer kan de gemeente Utrecht de initiatiefnemer aanbieden dat de 
gemeente, tegen vergoeding van kosten, het akoestisch onderzoek kan verrichten. Wanneer dit door 
de initiatiefnemer niet gewenst is kan de initiatiefnemer ook zelf een akoestisch adviseur inschakelen. 
Deze adviseur dient dan in een vroeg stadium af te stemmen met gemeentelijke geluidsspecialisten 
over de opzet van het akoestisch onderzoek mbt wegverkeerslawaai.  
 
Luchtkwaliteit  
Onderzocht dient te worden of er beperkingen zijn vanuit de geldende normen voor luchtkwaliteit.  
 
Flora en fauna  
De planlocatie ligt in/nabij een groene omgeving. Het is aannemelijk dat beschermde planten en 
dieren in het gebied aanwezig zijn. Een quick-scan van flora en fauna is nodig.  
 

Uitgangspunt is om de bestaande waterloop langs de Jan Wolkerssingel te verbreden en zo 

bergingscapaciteit voor hemelwater toe te voegen. 
 
Tankstation 
Aan de overzijde van de ontwikkelingslocatie ligt een tankstation. Nagegaan moet worden of er 
beperkingen zijn voor de herontwikkeling van het perceel 
 
Bodem  
Er is bodemonderzoek nodig na sloop van de gebouwen. 



 
 
5. Formulering van de onderzoeksvragen: 
In de fase na vaststelling van het startdocument zal een Bouwenvelop worden opgesteld. Daarin 
worden de randvoorwaarden voor functies, bebouwing en openbare ruimte nader uitgewerkt en 
vastgelegd. Onderstaande onderzoeksvragen moeten daarin in ieder geval worden beantwoord. 
 

Functies 

 Welk woonprogramma is het best passend op deze plek aanvullend op de woningdifferentiatie in 

de omgeving? De gemeente heeft ambities en uitgangspunten met betrekking tot sociale huur 

en middencategorie. Er moet nader worden bekeken welk programma op deze locatie het meest 

passend is, ook in relatie tot de omgeving. Binnen de gegeven kaders en ambities van circa 20% 

sociale huur, 50% middenhuur en 30% duurdere huur moet het woonprogramma nader worden 

geconcretiseerd. Is het eventueel mogelijk om iets meer woningen toe te voegen, om hiermee 

extra sociale huurwoningen te realiseren? Uitgangspunt is dat de huidige functies (kdv en 

sportschool) blijven. In de volgende fase moet onderzocht worden hoe en moet ook duidelijk 

gemaakt worden hoe dat qua fasering gaat.  

 

Ruimtelijk 

 Welke bouwmassa en –hoogte is het best passend binnen de geschetste stedenbouwkundige 

contouren? Daarbij moet rekening worden gehouden met bezonning en schaduwwerking naar 

de omgeving. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bouwhoogte van circa 6 bouwlagen. 

 Op welke manier kan het plan bijdragen aan een zo sterk mogelijke interactie tussen de nieuwe 

bebouwing en het groen? 

 Op welke manier kunnen bestaande groen- en waterelementen zoals bomen en sloten 

behouden blijven en worden ingepast in het plan? Is het mogelijk om de waterstructuur uit te 

breiden en de parkzone te vergroten? Hoe kunnen omwonenden worden betrokken bij de 

herinrichting?  

 

Bereikbaarheid en parkeren 

 Een specifieke opgave bij herbestemming van het pand is de inpassing van parkeren (auto en 

fiets, conform de Nota Stallen en Parkeren, gebied C1), dat moet aansluiten bij de visie op een 

groene woonomgeving. Uitgangspunt is dat niet meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan 

noodzakelijk. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er minimaal maar ook maximaal nodig op basis van 

de geldende parkeernormen zoals verwoord in de nota Stallen en Parkeren? 

 Nader onderzoek is nodig naar het halen en brengen van het kinderdagverblijf, zodat dit geen 

druk op de omgeving oplevert.  

 Hoe kan het parkeren van leden van Fit for Free ook op eigen terrein worden ingepast, zodat 

deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt? 

 De ontsluiting van het terrein moet plaatsvinden aan de Jan Wolkerssingel. De precieze 

aansluiting moet nader worden onderzocht. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de ontwikkeling geen 

onevenredige verkeers- en parkeerdruk in de wijk Grauwaart oplevert?  

 Het is verkeerskundig niet wenselijk om de ontsluitingsweg tussen Dirck Hoetweg en Jan 

Wolkerssingel te behouden.  

 

Openbare ruimte 

 Op welke manier kan de ontwikkeling bijdragen aan een opwaardering en uitbreiding van het 

openbare parkgebied en een optimalisatie van de verkeersstructuur?Kan er een groene 

verbinding tussen beide aanpalende gebieden worden gerealiseerd? 

 Welk deel van het ontwikkelgebied blijft privaat eigendom en welk deel wordt eventueel 

gemeentelijk eigendom? 

 

Overig 

 Is (gedeeltelijk) hergebruik van materialen uit het bestaande pand mogelijk? 

 Op welke wijze draagt het plan bij aan de gemeentelijke ambities en uitgangspunten met 

betrekking tot energie, duurzaamheid en circulair bouwen? 

 Wat zijn de beperkende randvoorwaarden vanuit milieu en verkeer waar rekening mee dient te 

worden gehouden? 

 
Deel C: proces 
 
6. Te volgen planproces / besluitvorming: 



Voor de herontwikkeling wordt het UPP 2 proces gevolgd (ontwikkeling bouwvlek). Na vaststelling van 
het startdocument wordt met de ontwikkelaar gewerkt aan een bouwenvelop. De bouwenvelop wordt 
besproken met de omwonenden en belanghebbenden. Het resultaat van het initiatief van de 
ontwikkelaar, gesprekken met de bewoners en de beoordeling op beleidsvelden wordt samengevat in 
de bouwenvelop en ter vaststelling voorgelegd aan het college. 
 
Met de vastgestelde bouwenvelop kan de ontwikkelaar een verzoek doen tot bestemmingswijziging of 
een aanvraag omgevingsvergunning met verzoek tot afwijkingsbesluit. 
 
7. Te volgen planologisch juridisch proces: 
Het initiatief past niet in huidig bestemmingsplan. Voorliggend voorstel kan zowel met een 
afwijkingsbesluit als met een gewijzigd bestemmingsplan worden gerealiseerd. Op dit moment is nog 
niet duidelijk welk traject zal worden gekozen.  
 
8. Projectomgeving: 
De locatie is gelegen tussen de reeds ontwikkelde wijk Grauwaart en het in ontwikkeling zijnde 
Leidsche Rijn Centrum. Aan de westzijde grenst het perceel aan Boerderij den Hoet. Hiervoor is 
recentelijk ook een initiatief aanvraag binnen gekomen. Mocht dat initiatief concreter worden dan is 
afstemming tussen beide ontwikkelingen noodzakelijk.  
 
9. Te volgen participatieproces: 
Het niveau van participatie is raadplegen. De te maken bouwenvelop die in overleg met de 
ontwikkelaar wordt opgesteld zal aan de omwonenden ter consultatie worden voorgelegd. 
Naar verwachting zullen de bewoners van Grauwaart en met name de Jan Wolkerssingel reageren op de 
plannen. Een herontwikkeling heeft effect op hun directe woonomgeving. Uiteraard worden 
omwonenden in een vroeg stadium betrokken.  
 
10 Middelen / inzet voor voorgestelde werkwijze: 
Met de initiatiefnemer wordt een plankostenintentieovereenkomst gesloten waarin een voorschot voor 
de plankosten is opgenomen. Hieruit zal het opstellen van de bouwenveloppe worden bekostigd. 
Vanuit de disciplines stedenbouw, milieu, verkeer en groen wordt een bijdrage gevraagd voor de 
bouwenvelop. De bouwenvelop zal ter consultatie aan de omwonenden worden voorgelegd. 
 
Op grond van de geldende erfpachtvoorwaarden (AV 1989) zal de gemeente de uit de wijziging van het 
gebruik van het erfpachtperceel voortvloeiende economische meerwaarde (als bedoeld in artikel 7 van 
de AV 1989) van de erfpachter vorderen. Deze economische meerwaarde is gelijk aan het verschil 
tussen de grondwaarde van het erfpachtperceel (de huidige bestemming betreft 2.680 m2 bvo met een 
ruime functieaanduiding, waaronder wonen) met inachtneming van het toegestane gebruik (zoals in de 
erfpachtvoorwaarden is vastgelegd) en de grondwaarde van het erfpachtperceel met inachtneming van 
het voorgenomen (nieuwe) gebruik. Om te beoordelen of sprake is van economische meerwaarde zal 
de gemeente opdracht geven aan een onafhankelijk, gecertificeerd taxateur om voormelde 
grondwaardes vast te stellen. Deze taxatie kan eerst plaatsvinden op het moment dat het nieuwe 
programma (definitief) bekend is. De wijziging van het gebruik en het bedrag van de verschuldigde 
economische meerwaarde moeten worden vastgelegd in een notariële akte. Vooruitlopend daarop zal 
de verplichting tot afdracht van economische meerwaarde in de anterieure overeenkomst worden 
vastgelegd. 
 
11. Planning van voorgestelde werkwijze: 
Na vaststelling van het startdocument, kan gestart worden met het opstellen van een bouwenveloppe 
voor vaststelling en participatie. Realisatie van de herontwikkeling is afhankelijk van het uiteindelijke 
plan en de afstemming tussen erfpachter en de huidige huurders.  
Het opstellen en vaststellen van de bouwenvelop en anterieure overeenkomst kost over het algemeen 
6-9 maanden na vaststelling startdocument.  
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