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1.1 Aanleiding
Initiatiefnemers Beleggingsmaatschappij Vredenburg BV (100% 

dochter van Van der Vorm Vastgoed) en Apollo Hotels & Resorts, 

100% dochter van European Hotel Management, willen het Apollo 

Hotel Utrecht City Centre aan Vredenburg 14 verbouwen en 

uitbreiden. De gemeente is verzocht medewerking te verlenen.

Bij de uitbreiding van het aantal hotelkamers wordt het 

bestaande gebouw aan het Vredenburg zoveel mogelijk gehand-

haafd en voorzien van aanvullende terugliggende verdiepingen. 

Aan de Zakkendragershof bestaat de uitbreiding uit de toevoe-

ging van één gehele bouwlaag.

Apollo heeft 90 hotelkamers en wil 35 extra hotelkamers realise-

ren en naast de uitbreiding ook een kwaliteitsslag maken van de 

huidige kamers en publiekruimtes.

De herontwikkeling bestaat uit een: 

 [ toename van het aantal kamers door een uitbreiding van 

beide gebouwdelen (uitbreiding van het huidige volume van 

90 kamers naar 125 kamers);

 [ upgrading/herinrichting van de bestaande hotelkamers;

 [ upgrading/herinrichting van de entree en toevoegen van een 

lift;

 [ verbetering van de logistiek (onderlinge verbinding van beide 

gebouwdelen);

 [ verplaatsing restaurant; deze bevindt zich al op de tweede 

verdieping, maar wordt naar de zijde van het Vredenburg 

verplaatst;

 [ vernieuwing en verduurzaming van de installatietechniek van 

het gehele hotel.

 [ Initiatiefnemers zijn daarbij bereid in het kader van het 

hofje-beleid van de gemeente de gevel aan de Zakkendra-

gershof en het hofje zelf een kwaliteitsverbetering te geven. 

1.2  Doel 
In deze bouwenvelop worden de ruimtelijke en functionele 

randvoorwaarden en ambities besproken waar de ontwikkeling 

van het Apollohotel aan moet voldoen. Omdat de ontwikkeling 

niet past in het vigerende bestemmingsplan vanwege de 

geplande hoogte. Voor de gewenste aanpassing zal een omge-

vingsvergunning moeten worden afgegeven. De bouwenvelop is 

bedoeld als basis voor deze vergunning.

1.3  Ligging en begrenzing plangebied
De locatie bevindt zich in het centrum van Utrecht en ligt op de 

hoek van het Vredenburg en de Lange Viestraat. Aan de achter-

zijde grenst het hotel aan de Zakkendragershof. Het Apollo Hotel 

is te bereiken via zowel het Vredenburg als de Zakkendragershof.
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Afbeelding:
Ligging plangebied
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2.1 Eigendomssituatie 
Vredenburg 14 is eigendom/in erfpacht uitgegeven aan Van der 

Vorm Vastgoed Een gedeelte van de Zakkendragershof is in 

eigendom van Van der Vorm Vastgoed. De woningen die met hun 

entree aan de Zakkendragershof gesitueerd zijn, maken gebruik 

van het recht van overpad. 

2.2  Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Binnenstad is van toepassing (vastgesteld 

18 februari 2010). In het bestemmingsplan heeft het gebouwde 

deel van de locatie de bestemming hotel. Het binnenterrein heeft 

de bestemming verkeer - verblijfsruimte. De locatie ligt in het 

beschermd stadsgezicht en het hoofdgebouw is tevens aangewe-

zen als gemeentelijk monument. Vanwege het toevoegen van 

extra bouwvolume moet er afgeweken worden van het vigerende 

bestemmingsplan.

Afbeelding links:
Kaart met kadastrale 
grenzen. Het plangebied 
is in grijs aangegeven.

Afbeelding rechts:
Uitsnede uit het geldende 
bestemmingsplan

Bestemmingen

Centrum-2

Verkeer-Verblijfsgebied

Functieaanduidingen

Hotel

Horeca in de horeca cat. c

Bouwaanduidingen

Onderdoorgang
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2.3  Functies
Het hotel bestaat uit twee delen: gebouw “Vredenburg” en 

Gebouw “Zakkendragershof”. Het gebouw Vredenburg is opge-

splitst in een retailbestemming en een hotelbestemming. De 

winkelbestemming bevindt zich op de begane grond en eerste 

verdieping en heeft haar entree op de hoek van Vredenburg en 

de Lange Viestraat. 

Het hotel bevindt zich op bovengelegen vier verdiepingen van 

gebouw Vredenburg en heeft zijn entree aan het Vredenburg. Het 

gebouw “Zakkendragerhof” heeft enkel een hotelbestemming. In 

het hotel bevinden zich 90 kamers, die variëren van 20 tot 32 m2. 

De entree/lobby en het restaurant bevinden zich in het Gebouw 

“Vredenburg”.

2.4 Ruimtelijk
De ligging van het hotel op de hoek van het Vredenburg en de 

Lange Viestraat is beeldbepalend voor de stedelijke ruimte. Het 

gebouw begeleidt de vernauwing van het straatprofiel. De kwart-

cirkelvorm van het gebouw begrenst de openbare ruimte op een 

geleidelijke, elegante manier. Naast de vorm is ook de karakteris-

tieke architectuur met de beeldbepalende letters op het dak 

waardevol.

De begane grond heeft een dubbele verdiepingshoogte en heeft 

over de gehele lengte een glazen gevel. Hier bevinden zich zowel 

de entree van de winkel als van het hotel. De hotelkamers aan de 

straatzijde (op de derde, vierde en vijfde verdieping) hebben 

balkons. Op het dak is een betonnen pergola gesitueerd. Aan de 

achterzijde is het gebouw over twee verdiepingen uitgebouwd. 

Het bijgebouw van het hotel grenst aan het binnenterrein van het 

bouwblok aan de Zakkendragershof. Het gebouw “Zakkendrager-

hof” heeft een souterain, begane grondverdieping, eerste verdie-

ping en gedeeltelijk een tweede verdieping. Het hotel heeft enkel 

een nooduitgang naar de Zakkendragershof. De hof is afgesloten 

en is enkel toegankelijk voor bewoners en gebruikers van omlig-

gende objecten door twee toegangspoorten, via Vredenburg en 

via de Zakkendragerssteeg.

Afbeelding:
Luchtfoto van het 
plangebied
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2.5 Verkeer en parkeren
Verkeer
Het hotel bevindt zich midden in de binnenstad van Utrecht en 

ligt in het voetgangersgebied. De entree van het hotel bevindt 

zich aan het Vredenburg.  De Zakkendragershof is toegankelijk 

via twee afgesloten poorten, gelegen aan de Vredenburg en de 

Zakkendragerssteeg. 

Aan de noordzijde grenst het hotel aan de Lange Viestraat. Dit is 

de doorgaande route voor fietsers en het openbaar vervoer 

tussen het centraal station en de oostkant van de stad. Autover-

keer op de Lange Viestraat is voor personenauto’s niet toege-

staan. Bevoorrading gebeurt via de Lange Viestraat. 

Parkeren
Het hotel heeft geen eigen parkeergelegenheid. Daarnaast is het 

niet toegestaan om te parkeren in de openbare ruimte rondom 

het hotel. Hotelgasten kunnen gebruik maken van de openbare 

parkeergarages in de stad. 

2.6 Openbare ruimte
De openbare ruimte rondom het hotel is op te delen in drie 

gebieden:

 [ De Lange Viestraat is de doorgaande route door de binnen-

stad. Het straatprofiel bestaat uit een busbaan met aan 

weerzijden een trottoir met losliggend fietspad. Aan beide 

zijdes van de Lange Viestraat bevinden zich winkels, horeca 

en diverse entrees van woningen of kantoren.

 [ Het Vredenburg is een van de (markt)pleinen in de binnen-

stad van Utrecht. Het hotel ligt aan de smalle uitloper van 

het plein tegenover de Hollandse Toren. In dit gedeelte 

tussen plein en de Lange Viestraat staan een aantal grote 

bomen. Tussen de bomen hebben de taxi’s hun standplaats. 

Tevens zijn er fietsvoorzieningen. 

 [ De Zakkendragershof is niet openbaar toegankelijk, maar 

enkel voor bewoners en/of gebruikers van de omliggende 

panden. De hof heeft een stenig, verrommeld karakter. De 

hof kent diverse hoogteverschillen die door stenen muurtjes 

met enkele plantvakken worden opgevangen. 
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2.7 Cultuurhistorie
Het hotel is de opvolger van ‘Hotel Centraal’ op het Stationsplein, 

dat in 1944 door een vliegtuigbom zwaar wordt beschadigd. In 

overleg met de gemeente wordt de hoek van het Vredenburg als 

nieuwe locatie aangewezen, mede in samenhang met de plannen 

voor het plein en de uitbreiding van de Jaarbeurs. Architect-ste-

denbouwkundige J.J.P. Oud ontwikkelt voor het plein een herin-

richtingsplan samen met de Jaarbeurs en adviseert de architec-

ten. Op verzoek van de Schoonheidscommissie wordt architect 

Van Duin ingeschakeld voor de gevel. De financiering komt mede 

tot stand dankzij Marshall-hulp. De net afgestudeerde kunstenaar 

Jan Wolkers wordt gevraagd een plaquette te maken van de 

eigenaren Smit sr. en jr. 

Het betreft een kwartcirkelvormig gebouw met kelder, begane 

grond en 1e verdieping en daarboven vier verdiepingen en een 

plat dak. De hoektraveeën zijn doorgetrokken tot een zesde 

verdieping en vertonen zich aan de voorzijde als een teruglig-

gend volume met een opvallend betonnen overstek. 

Het gehele pand is opgetrokken in beton met metselwerkgevels 

en (schok)betonnen sierlijsten. Op het dak zijn betonnen spanten 

gesitueerd, die tevens een pergola vormen (ooit bedoeld als 

dakterras). Op de horizontale balk staat in de originele kapitale 

letters:  hotel. café. restaurant ,,Smits,, . Dit was oorspronkelijk 

de drager van de neonreclame. Het metselwerk van de gevels is 

uitgevoerd als vierkante patronen van afwisselend staand en 

liggend werk.

Afbeelding:
Impressie nieuwe 
situatie
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De begane grondzone (nu gewijzigd) was terugliggend uitge-

voerd met grote glaspuien achter de betonnen zuilen. Hier 

bevond zich het restaurant. 

De verdieping boven de ingangszone heeft een doorlopende 

raamstrook over de gehele lengte van de gevel. De kaders van de 

ramen zijn uitgevoerd in beton, de ramen zelf zijn deels ver-

nieuwd, deels nog met het originele staal. 

De drie bovenste verdiepingen met de hotelkamers hebben grote 

openingen binnen een betonnen kader. Balkons (betonvloer) met 

eenvoudig stalen hekwerk en bijpassende privacy-schermen 

lopen langs de gevel. 

De gevels aan weerszijden van de hotelverdiepingen zijn meer 

gesloten met per verdieping twee openingen binnen een beton-

nen kader.

De zijgevels zijn gesloten en zeer eenvoudig. De achtergevel is 

uitgebouwd over twee bouwlagen en heeft tevens een uitge-

bouwde travee over de gehele hoogte waarin zich trap en lift 

bevinden. Voor de achtergevel geldt eveneens dat deze sober is 

uitgevoerd. 

In het interieur van de (huidige) winkel is het betonskelet deels 

zichtbaar in de vorm van de betonnen zuilen. Aan de hotelzijde is 

in het interieur de originele (betonnen) hoofdtrap aanwezig. In de 

hal hangt een plaquette van de eigenaren Smit sr. en jr. Deze 

plaquette is een zeer vroeg werk van Jan Wolkers.
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3.1 Functies
Er treedt geen verandering op in de aanwezige functies op de 

locatie. De bestaande functie hotel blijft gehandhaafd en wordt 

enkel in omvang uitgebreid. De bestaande detailhandel op de 

begane grond van het gebouw blijft tevens gehandhaafd.

Hotelbeleid

Apollo heeft 90 hotelkamers en wil 35 extra hotelkamers realise-

ren en naast de uitbreiding ook een kwaliteitsslag maken van de 

huidige kamers en publiekruimtes. Het uitbreidingsplan voor 35 

nieuwe hotelkamers maakt deel uit van de planvoorraad voor 

hotels in 2019-2021, zoals beschreven in 

de update hotelmarktonderzoek en beleidsadvies van Bureau 

Stedelijke Planning (d.d. 1 februari 2019). De beoogde nieuwe 

hotelkamers die worden voorzien in deze planvoorraad passen 

binnen het lopende beleid van de Hotelnota 2020. 

Het plan voorziet behalve in een kwantitatieve uitbreiding ook in 

een kwaliteitsverbetering van het hotelconcept. De herontwikke-

ling bestaat uit een:

 [ Toename van het aantal kamers door een uitbreiding van 

beide gebouwdelen (uitbreiding van het huidige volume van 

90 kamers naar 125 kamers);

 [ Upgrading/herinrichting van de bestaande hotelkamers;

 [ Upgrading/herinrichting van de entree en toevoegen van een 

lift;

 [ Verbetering van de logistiek (onderlinge verbinding van 

beide gebouwdelen);

 [ Verplaatsing restaurant; deze bevindt zich al op de tweede 

verdieping, maar wordt naar de zijde van het Vredenburg 

verplaatst;

 [ Vernieuwing en verduurzaming van de installatietechniek van 

het gehele hotel.

 

Het is positief dat de kwaliteit van het hotelconcept een vernieu-

wingsimpuls krijgt. Dat geldt voor zowel de bestaande als de 

nieuwe hotelkamers. Het restaurantgedeelte wordt geheel 

vernieuwd, wat de aantrekkelijkheid van het hotel verder zal 

versterken. De doelstelling van het plan is opwaardering naar het 

Green Key Gold keurmerk. Dit zorgt voor een verduurzaming van 

het gehele hotel, wat positief is.

3.2  Ruimtelijk 
De ruimtelijke opgave bestaat uit het toevoegen van een beperkt 

bouwvolume zonder dat de stedenbouwkundige en monumentale 

waarde wordt aangetast. 

Het gebouwdeel ‘Vredenburg’ van het Apollo Hotel is een 

gemeentelijk monument en de uitbreiding van dit gebouwdeel 

door middel van twee extra verdiepingen moet zorgvuldig 

gebeuren. Door de extra verdiepingen terug te leggen ten 

opzichte van de rooilijn wordt hieraan tegemoetgekomen.
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Afbeelding:
Uitgangspuntenkaart



Het gebouwdeel ‘Zakkendragershof’ grenst aan een binnenhof 

waar onder andere woningen aan gelegen zijn. De toevoeging 

van extra bouwvolume is ruimtelijk gezien acceptabel. De uitbrei-

ding van dit gebouwdeel met een extra verdieping heeft welis-

waar (een klein) effect op de bezonning en daglichttoetreding van 

deze woningen maar de kwaliteit van de gehele bebouwing aan 

de hof neemt door de verbouwing van het hotel en bijbehorende 

herinrichting van de hof  toe.

De relatie tussen het gebouw en de hof wordt verbeterd. In 

tegenstelling tot de huidige situatie komen er in de nieuwe 

situatie geen ontsluitingen (balkons) vanuit de hotelkamers op  

de hof. Dat reduceert de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt 

door hotelgasten.

Alle woningen hebben hun woonoriëntatie op de zuidzijde aan de 

Zakkendragerssteeg. Deze oriëntatie van de woningen is bepa-

lend voor de woonbeleving en de woonkwaliteit. De toegangen 

van de woningen zijn wel aan  de hof gelegen. Met de voorziene 

herinrichting en vergroening van de Zakkendragershof - waarbij 

de bewoners bij het ontwerp worden betrokken - wordt de 

woonbeleving aan de hof verbeterd. 

Bouwhoogte
 [ Uitbreiding van het gebouw Vredenburg met twee extra 

verdiepingen tot maximaal 8 bouwlagen met een maximale 

bouwhoogte van 28 meter.

 [ Uitbreiding van het gebouw Zakkendragershof met een extra 

verdieping, tot maximaal 4 of 5 bouwlagen (hoogte respec-

tievelijk 9 en 12 meter. Hoogte gekoppeld aan N.A.P. - zie 

bijlage).

Rooilijn
 [ Een enigszins terugliggend bouwvolume (ca. 3 meter t.o.v. de 

bestaande rooilijn) op de 6e verdieping van gebouw Vreden-

burg, waarbij deze tussen de reeds aanwezige zijbeuken en 

achter de bestaande pergola gerealiseerd wordt.

 [ De toevoeging van een verder terugliggend bouwvolume (ca. 

5 meter t.o.v. de bestaande rooilijn) op de 7e verdieping van 

gebouw Vredenburg.

 [ De nieuwe gevellijn voor het gebouw Zakkendragershof 

wordt rechtgetrokken. Daarbij wordt het uiterste punt van de 

huidige gevellijn gehanteerd exclusief de balkons.

 [ De gevel van het gebouw Zakkendragershof mag vanwege de 

akoestiek niet parallel liggen aan de gevels van de tegenover 

gelegen woningen. Een afwijking van 2 graden of meer is 

voldoende om een hinderlijke echo te voorkomen. De huidige 

gevel voldoet hieraan. 

Entrees en oriëntatie
 [ De hoofdentree van het hotel bevindt zich aan het Vreden-

burg.

 [ De expeditie vindt plaats aan de Lange Viestraat.

 [ Het hotel kent 2 nooduitgangen aan de Zakkendragershof.

 [ De hotelkamers zijn zoveel mogelijk georiënteerd op het 

Vredenburg/Lange Viestraat ofwel de  Zakkendragershof.

 [ De hotelkamers aan de Zakkendragershof krijgen geen 

buitenruimte.

 [ De woningen gelegen aan de Zakkendragershof behouden 

hun recht van overpad via het binnenterrein.
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Materialisatie
 [ De gekozen materialisatie van het gebouw Zakkendragers-

hof draagt bij aan een verbeterde akoestiek en privacy in het 

binnenterrein.

3.3  Verkeer en parkeren 
Parkeren
Het Apollo Hotel ligt in de binnenstad, in het A1-gebied. Hiervoor 

geldt dat bij ontwikkelingen die onder de drempelwaarde van 

1.500 m2 bvo vallen een minimum parkeernorm van 0 kan 

worden gehanteerd.. Daar staat tegenover dat gebruikers in dat 

geval niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

De uitbreiding van het Apollo Hotel bedraagt 1.155 m2 bvo 

(inclusief de 35 kamers). De uitbreiding blijft dus onder de 

drempelwaarde en derhalve is er geen parkeereis.

Het staat de ontwikkelaar overigens vrij om bij ontwikkelingen 

kleiner dan 1.500 m2 bvo wel parkeerplaatsen te realiseren, 

echter niet meer dan de maximum parkeernorm voorschrijft. 

Initiatiefnemer is niet voornemens parkeergelegenheid te (doen) 

realiseren, dan wel parkeergelegenheid bij te huren.

Fietsparkeren
Voor wat betreft fietsparkeren geldt een andere drempelwaarde, 

namelijk 750 m2 b.v.o. in het A1-gebied (onder deze grens wordt 

het realiseren van fietsparkeervoorzieningen niet geëist). 

Voor hotels zijn in de nota ‘Stallen en parkeren’ geen fietspar-

keernormen vastgesteld, maar geldt maatwerk (voor personeel, 

gasten). Gezien de ligging van het hotel aan de rand van het 

voetgangersgebied, de nabijheid van stallingsvoorzieningen en 

de functie van de 35 kamers, geldt een fietsparkeereis van 0.

Expeditie
Laden en lossen gebeurt door een laad- en losdeur tussen de WE 

en ICI-Paris aan de Lange Viestraat. Dit blijft ongewijzigd. De 

uitbreiding met 35 kamers zal geen gevolgen hebben voor het 

laden en lossen.

3.4  Onbebouwde ruimte 
De uitbreiding van het Apollo Hotel brengt geen directe verande-

ringen met zich mee voor de omliggende openbare ruimte. 

Echter het hotel grijpt de uitbreiding aan om de inrichting van 

(een deel van) de Zakkendragershof een kwaliteitsslag te geven. 

Een groene inrichting van het binnenterrein draagt bij aan het 

leefgenot van de bewoners en kan op kleine schaal bijdragen aan 

waterberging, verkoeling in de binnenstad en biodiversiteit. 

De herinrichting van de binnenplaats kan tevens bijdragen aan 

een verbeterde akoestiek door:

 [ De hoeveelheid verharding ten opzichte van de huidige 

situatie te verminderen;

 [ De hoeveelheid beplanting minimaal gelijk te houden en te 

streven naar meer kwalitatieve beplanting;
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Door een slimme inrichting kan het zicht op de hotelkamers 

beperkt worden. 

De herinrichting van het private binnenterrein gebeurt in overleg 

met de bewoners en overige gebruikers van het hof. Daarnaast 

dient het beheer en onderhoud van het binnenterrein voor een 

langere termijn goed georganiseerd te zijn om verwaarlozing te 

voorkomen. 

3.5  Cultuurhistorie 
Het gebouw Vredenburg is een gemeentelijk monument. De 

monumentale waarden zijn met name gekoppeld aan de hoofdop-

zet en de architectuur, zoals de kwartcirkelvorm, het betonskelet, 

het decoratieve metselwerk, de stalen ramen met betonnen 

kaders. De nog aanwezige interieuronderdelen (de hoofdtrap in 

het hotel) en de belettering op het dak en het kunstwerk van Jan 

Wolkers behoren ook tot de monumentale waarden. 

Deze dienen behouden te worden. 

3.6  Gezondheid en duurzaamheid 
Met de keuze geen nieuw hotel te bouwen maar het bestaande uit 

te breiden en te verbeteren wordt veel bijgedragen aan de ambi-

tie van behoud van grondstoffen en circulair bouwen.

Van het huidige gebouw wordt de duurzaamheid in kaart 

gebracht op het gebied van energie, milieu, gezondheid, bruik-

baarheid, toekomstwaarde aan de hand van de GPR methodiek.  

Hieruit volgt een score van de huidige situatie tussen 0 en 10.  

Alle haalbare maatregelen ter verbetering van de duurzaamheid 

moeten worden uitgevoerd.  Streven is in de nieuwe situatie een 

score van 7,8 te halen. Deze 7,8 is de gemiddelde score voor de 

vijf aspecten van duurzaamheid. Wanneer voor bepaalde aspec-

ten de benodigde score niet haalbaar lijkt dient hierover vroegtij-

dig overlegd te worden met de gemeente.

 Een ander instrument om de maatregelen ten aanzien van 

duurzaamheid na te gaan en te scoren is “Breeam”. Wanneer deze 

methodiek wordt toegepast is de verwachte score “Very Good”. 

Tijdens de verbouwing zal ook het mogelijke worden gedaan aan 

isolatie en aan verbetering van de installatie om de gewenste 

energiebesparing te bereiken.  Het huidige energielabel van D zal 

worden verbeterd naar A.

Door niet te slopen maar  bouwlagen toe te voegen is rekening 

gehouden met de ambitie van circulair bouwen. Bij de uitwerking 

van de twee extra lagen op  de hoogbouw dient gekeken te 

worden naar mogelijkheden  voor nestkasten voor vleermuizen 

en gierzwaluwen.  In afstemming met afdeling Erfgoed van de 

gemeente kan dit worden gerealiseerd.

 

Daarnaast worden een aantal  duurzaamheidsaspecten verbeterd 

waarmee  het huidige Greenkey label Silver naar Gold kan worden 

omgezet. 
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Gezondheid
Bij particuliere initiatieven sturen we op een gezonde leefomge-

ving. In een gezonde leefomgeving is gezond gedrag gemakke-

lijk, voel je je prettig en is de druk op gezondheid zo laag moge-

lijk. Ook nemen we passende maatregelen om de gevolgen van 

klimaatverandering zoals hittestress te beperken. 

In dit plan is het voor gezondheid van belang dat het gebouw 

bijdraagt aan de sociale veiligheid op straat, dat eventuele hinder 

voor omwonenden niet toeneemt en dat de verbouwing wordt 

aangegrepen als kans voor vergroening van de achterzijde. In 

paragraaf 3.2 t/m 3.4 staat reeds benoemd hoe hier rekening 

mee wordt gehouden.
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4.1 Geluidhinder 
Vanuit geluidsoptiek heeft de uitbreiding van het hotel geen 

grote invloed op de Zakkendragershof. Het binnengebied is 

relatief rustig, geluid van wegverkeer dat doordringt tot dit 

gebied zal door de extra bouwlagen eerder af- dan toenemen. 

Vanuit de wet Geluidhinder zijn er geen beperkingen voor deze 

uitbreiding van het hotel. Dakapparatuur zal net als nu moeten 

voldoen aan wettelijke grenswaarden en zullen in het gebied 

weinig invloed hebben.

Uit het rapport van bureau Noorman van 1 april 2019 (zie bijlage) 

blijkt dat door het rechttrekken van de hotelgevel de nagalmtijd 

een fractie hoger wordt. Het verdwijnen van de hotelbalkons in 

deze gevel vermindert eventuele invloed van pratende hotelgas-

ten op balkons. Positief voor geluid en de nagalmtijd is dat er 

voldoende beplanting aanwezig is.

4.2 Luchtkwaliteit 
Luchtkwaliteit geeft aan hoeveel verontreinigende gassen en 

stoffen in de buitenlucht zitten.  Deze luchtverontreiniging komt 

bijvoorbeeld van auto’s, schepen, industrieën, houtkachels en 

veehouderijen. Hoe beter de luchtkwaliteit, hoe prettiger en 

gezonder de omgeving waar men woont en verblijft. In Utrecht 

zorgt vooral het wegverkeer (auto’s, vrachtauto’s, bussen, scoo-

ters) voor veel luchtverontreiniging. Als de gemeente een bestem-

mingsplan vaststelt, moet de gemeente volgens de Wet milieube-

heer (artikel 5.16 lid 1) rekening houden met de gevolgen voor de 

luchtkwaliteit. Dat kan door te laten zien dat:

 [ de luchtverontreiniging door het plan wel toeneemt, maar 

dat de luchtkwaliteit blijft voldoen aan de wet;

 [ de luchtkwaliteit niet slechter wordt door het plan;

 [ het plan weinig extra luchtverontreiniging veroorzaakt. In de 

wet staat hoeveel extra luchtverontreiniging door het plan 

maximaal is toegestaan;

 [ het plan in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit (NSL) staat.

Bij de uitbreiding van het hotel wordt geen extra parkeergelegen-

heid aangelegd of parkeergelegenheid bijgehuurd. Wel kunnen 

er wat meer taxi’s voor de (hotel)gasten gaan rijden.

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek (Monitorings- en NIBM-tool; 

NIBM is een afkorting van ‘Niet In Betekenende Mate’) volgt dat 

het plan weinig extra luchtverontreiniging veroorzaakt en dat de 

luchtverontreiniging niet erger wordt dan de wet toestaat. 

Daarbij is gekeken naar de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) en 

fijn stof (PM10  en PM2,5) in de buitenlucht. 

Er worden geen andere plannen in de buurt (tot ongeveer 1 km) 

verwacht die samen met dit plan zorgen voor teveel luchtveront-

reiniging (anticumulatiebepaling Besluit NIBM). 

Het uitvoeren van het bestemmingsplan mag volgens de Wet 

milieubeheer (artikel 5.16, lid 1 onder a en c).
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4.3  Daglicht
Verhoging van het gedeelte van het hotel aan de Zakken-

dragershof  heeft geen invloed op meer of minder schaduwwer-

king  op tegenoverliggende woningen omdat de uitbreiding 

precies ten noorden ligt van de woningen. 

Onderzocht is of verhoging van het gedeelte van het hotel aan de 

Zakkendragershof invloed heeft op de lichtinval bij de tegenover-

liggende woningen. Dit bleek minimaal. Er is een kleine aanpas-

sing in het plan gedaan om voor alle woningen het effect van 

eventuele vermindering van lichtinval te minimaliseren en ver-

waarloosbaar te maken. (Zie bijlage)

4.4 Externe veiligheid
Het algemene rijksbeleid voor externe veiligheid is gericht op het 

beperken en beheersen van risico’s voor de omgeving voor: 

 [ het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke 

stoffen (inrichtingen); 

 [ het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, 

water- en spoorwegen; 

 [ het transport van aardgas en brandstoffen door   

buisleidingen; 

 [ het gebruik van luchthavens en overige risicobronnen zoals 

windturbines. 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle 

inrichtingen of transportroutes gelegen waarmee bij de planont-

wikkeling rekening moet worden gehouden. Het spoor en het 

Amsterdam-Rijnkanaal bevinden zich op voldoende afstand van 

de locatie.

4.5 Archeologie en monumenten
Het gebouw is een gemeentelijk monument. De nog aanwezige 

interieuronderdelen (de hoofdtrap in het hotel) en de belettering 

op het dak en het kunstwerk van Jan Wolkers behoren ook tot de 

monumentale waarden. Deze dienen behouden te blijven.

4.6 Bodemkwaliteit 
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet worden aangetoond dat de 

bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Omdat hier alleen 

sprake is van uitbreiding op bestaande bouw is dit hier niet aan 

de orde en hoeft er derhalve geen bodemonderzoek plaats te 

vinden. 

4.7 Water
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet worden aangetoond dat de 

bodem en het grondwater geschikt zijn voor het beoogde 

gebruik. Omdat hier alleen sprake is van uitbreiding op 
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bestaande bouw is dit hier niet aan de orde en hoeft er derhalve 

geen onderzoek plaats te vinden. 

4.8 Flora en fauna 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. De 

initiatiefnemer dient alvorens te beginnen met sloop, bouw, 

verbouw of veranderingen in de terreininrichting door onderzoek 

vast te stellen of er op of nabij het plangebied beschermde dieren 

en planten aanwezig zijn en of voor de werkzaamheden een 

ontheffing nodig is. Een van de belangrijkste criteria is of de 

functionaliteit van het leefgebied van beschermde soorten door 

het plan wordt aangetast. Er kunnen maatregelen worden geno-

men waardoor negatieve effecten voor de beschermde soorten 

zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

In het gebouw van het Apollo Hotel zijn mogelijk verblijf- of 

groeiplaatsen van beschermde soorten flora en fauna aanwezig. 

De locatie en het type gebouw (een relatief hoog bouwblok met 

een groot volume) lenen zich goed voor gebouw bewonende 

soorten als gierzwaluwen en gewone dwergvleermuis. 

Negatieve effecten door de voorgenomen werkzaamheden op 

beschermde flora en fauna (uit de Wet natuurbescherming) zijn 

op voorhand niet uit te sluiten. 

Om effecten van het plan op beschermde flora en fauna te 

kunnen beoordelen is er een Quickscan flora en fauna benodigd. 

De uitkomst voor soortbescherming kan zijn dat er vervolgonder-

zoek nodig is om negatieve effecten te kunnen aantonen of 

uitsluiten. Het ecologisch onderzoek wordt bij voorkeur door een 

bureau uitgevoerd dat is aangesloten bij het Netwerk Groene 

Bureaus (NGB). 

4.9 Duurzaamheid
Tijdens de verdere uitwerking van de uitbreidingsplannen zal met 

de GPR-methodiek onderzoek worden gedaan naar wenselijke en 

mogelijke maatregelen om de ambitie zoals aangegeven in hoofd-

stuk 3.6 te realiseren. In het kader van het beleid “geen dak 

onbenut” wordt de mogelijkheid onderzocht voor  toevoegen van 

groene daken of zonnepanelen op de platte daken.

4.10 Kabels en leidingen
Er vinden geen werkzaamheden in de openbare ruimte plaats. 

Er is derhalve geen klic-melding nodig.
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5.1 Economische uitvoerbaarheid
Initiatiefnemers zijn eigenaar van het perceel grond met opstallen 

waarop het initiatief betrekking heeft. De gemeente Utrecht voert 

zelf geen grondexploitatie binnen het plangebied. De gemeente-

lijke plankosten (voor zover niet door leges gedekt) en eventuele 

ander kosten zoals opgenomen in artikel 6.2.4 en 6.2.5 Besluit 

ruimtelijke ordening verhaalt de gemeente door het sluiten van 

een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers. In de 

anterieure exploitatieovereenkomst wordt een exploitatiebijdrage 

opgenomen die de ontwikkelaar aan de gemeente moet voldoen.

In de anterieure overeenkomst vrijwaren de initiatiefnemers de 

gemeente tevens van planschadeclaims. Daarmee wordt voorko-

men dat de gemeenschap de planschadekosten moet betalen in 

het belang van de initiatiefnemers.

 Door het sluiten van een anterieure overeenkomst kan van het 

opstellen van een exploitatieplan worden afgezien, omdat het 

kostenverhaal, zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 onder a van de 

Wet ruimtelijke ordening, anderszins (door de anterieure overeen-

komst) verzekerd wordt. 

De ambtelijke kosten voor de begeleiding en toetsing van vergun-

ningsaanvragen, zullen te zijner tijd worden gedekt door middel 

van het heffen van leges.

Op grond van de wet kan de publiekrechtelijke maatregel die 

nodig is voor het initiatief (omgevingsvergunning -buitenplanse 

afwijking/kruimelafwijking) pas ter bestuurlijke besluitvorming 

worden voorgelegd nadat de anterieure overeenkomst door zowel 

de initiatiefnemers als de gemeente is getekend.

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid
In het proces van startdocument en opstallen van deze bouwen-

velop is meermaals contact en overleg geweest met betrokkenen 

en omwonenden. Voor de bouwenvelop zijn twee informatieavon-

den georganiseerd.  Stedenbouwkundige en architect hebben ook 

nog ter plaatse overleg gehad met bewoners over de mogelijke 

directe invloed van de geplande uitbreiding om de woonbeleving 

in de appartementen. Met name de lichtinval was hierbij een 

aandachtpunt. 

De input van bewoners is verwerkt in deze bouwenvelop.

In de volgende fase (aanvraag vergunning en voorbereiding 

bouw) zal er op initiatief van de ontwikkelaar overleg  plaats 

vinden met de overige eigenaren/gebruikers van de binnenhof  

over herinrichting en toekomstig beheer van de hof. Dit moet 

leiden tot afspraken hierover die in een contract worden vastge-

legd.
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6.1 Planproces
Na vaststellen van deze bouwenvelop zal de ontwikkelaar de 

plannen verder uitwerken. Hij zal een omgevingsvergunning voor 

afwijken van het bestemmingsplan aanvragen.   

Wanneer de vergunning is verleend kan de geplande verbouwing 

worden uitgevoerd. 

6.2  Participatieproces
Participatie heeft plaats gevonden bij het opstellen van deze 

bouwenvelop. Er zijn bewonersavonden geweest en met enkele 

bewoners van de appartementen aan de binnenhof is apart 

overleg geweest over de toekomstige situatie. Naar aanleiding 

van hun wensen zijn de oorspronkelijke plannen aangepast. 

Voor uitvoering van de bouw, de bouwlogistiek en ander werk-

zaamheden in de openbare ruimte of in de zakkendragershof zal 

met de omwonenden worden afgestemd om overlast zo veel 

mogelijk te voorkomen. 

 

6.3  Planologisch juridisch proces
Na vaststellen van deze bouwenvelop zal de procedure van de 

‘kruimelgevallenregeling’ van het Besluit omgevingsrecht bij de 

Wabo worden doorlopen, omdat het hier gaat om een geringe 

afwijking van een bestaand hoofdgebouw. 

Tegen het besluit tot afwijking en vergunningverlening staat 

bezwaar en beroep open. Daarna is ook hoger beroep nog 

mogelijk.

6.4 Planning
De benodigde procedure voor de vergunningaanvraag zal in 2020 

worden doorlopen. De verwachtte bouw start eind 2020/begin 

2021.
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