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1. Inleiding 3 

1.1. Aanleiding 

De Cartesiusdriehoek in Utrecht wordt begrensd door de spoorlijn Utrecht – Amsterdam (aan de 
noordoostzijde), het spooremplacement( aan de zuidzijde) en de Cartesiusweg (aan de westzijde). Het 
plangebied was in het verleden in gebruik als rangeerterrein, stapelplaats en lasplaats voor rails. 
Momenteel is de Cartesiusdriehoek een gemengd bedrijventerrein. Het gebied heeft een omvang van 
ongeveer 15 hectare. Vanwege de strategische ligging binnen de stad Utrecht wordt binnen de 
Cartesiusdriehoek een transformatie naar een gemengd stedelijk gebied beoogd. Door NS Stations en de 
gemeente Utrecht is een koersdocument (januari 2017) opgesteld waarin de nieuwe identiteit voor het 
gebied is uitgewerkt en de uitgangspunten voor de herontwikkeling zijn vastgelegd. Voor de 
bestemmingsplannen die de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek mogelijk maken gelden  de ambities 
en randvoorwaarden uit het op 21 september 2017 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Koersdocument 
Cartesiusdriehoek’ als uitgangspunt. 
 
Op dit moment wordt het bestemmingsplan voorbereid voor de eerste fase van de ontwikkeling van de 
Cartesiusdriehoek (kavel 3 en 10, zie hoofdstuk 2, figuur 2.7). Daarbij dient rekening te worden gehouden 
met verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage. De plannen 
voor de eerste fase voorzien in maximaal 330 woningen en 770 m2 aan voorzieningen. Ook voor de overige 
delen van de Cartesiusdriehoek (fase 2 t/m 6) is gestart met het opstellen van een bestemmingsplan. Het 
totale maximale programma voor de gehele Cartesiusdriehoek zoals dat in de bestemmingsplannen wordt 
vastgelegd omvat 2.860 woningen en 32.000 m2 aan voorzieningen. 
 
Omdat sprake is van een bestemmingsplan met directe bouwtitels is geen sprake van een kaderstellend 
plan (en daarmee samenhangende planmer-plicht), maar van een mer-beoordelingsplicht (kolom 4, zie 
tabel 1.1). Gezien de omvang van het woningbouwprogramma is op grond van D11.2 uit het Besluit 
milieueffectrapportage sprake van een formele mer-beoordelingsplichtige activiteit waarbij sprake is van 
een overschrijding van de drempelwaarde (kolom 2, zie tabel 1.1).  
 
Tabel 1.1 Stedelijk ontwikkelingsproject Besluit milieueffectrapportage 

Categorie Kolom 1 
Activiteiten 

Kolom 2 
Gevallen 

Kolom 3 
Plannen 

Kolom 4 
Besluiten 

D 11.2 De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een 
stedelijk 
ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of 
parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de 
activiteit betrekking 
heeft op: 
1°. een oppervlakte van 
100 hectare of meer, 
2°. een aaneengesloten 
gebied en 2000 of 
meer woningen omvat, 
of 
3°. een bedrijfsvloer-
oppervlakte van 
200.000 m2 of meer. 

De structuurvisie, 
bedoeld in de 
artikelen 2.1, 2.2 
en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke 
ordening, en het 
plan, bedoeld in 
artikel 3.1, eerste 
lid, van die wet. 

De vaststelling van 
het plan, bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, 
van de Wet 
ruimtelijke ordening 
dan wel bij het 
ontbreken daarvan 
van het plan, bedoeld 
in artikel 3.1, eerste 
lid, van die wet. 
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Deze mer-beoordelingsplicht is gekoppeld aan het (eerste) bestemmingsplan waarmee de beoogde 
ontwikkelingen of een deel daarvan mogelijk worden gemaakt. Wanneer sprake is van een gefaseerde 
ontwikkeling (met eventueel meerdere bestemmingsplannen) dienen de milieugevolgen van de 
verschillende deelontwikkelingen in de mer-beoordeling in samenhang te worden beschouwd. 
 
Een directe mer-plicht kan ook aan de orde zijn wanneer voor een bestemmingsplan een passende 
beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is omdat significante negatieve 
effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand niet zijn uit te sluiten. Een passende beoordeling leidt 
automatisch tot een planmer-plicht. Zoals blijkt uit paragraaf 3.5 in deze aanmeldingsnotitie leidt de 
ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek niet tot significante negatieve effecten. Een passende beoordeling 
is om deze reden niet noodzakelijk. 
 
 
1.2. Wat houdt een m.e.r.- beoordeling in?  

Inhoud 
De wettelijke regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, 
een volwaardige (project)m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is van 'belangrijke nadelige 
gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag 
rekening houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling, te weten:  
- de plaats van het project;  
- de kenmerken van het project;  
- de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 
 
Plaats van het project 
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen 
zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 
- het bestaande grondgebruik; 
- relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen 

van het gebied; 
- het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende 

typen gebieden; 
- wetlands; 
- kustgebieden; 
- berg- en bosgebieden; 
- reservaten en natuurparken; 
- gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; 

speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= 
Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn; 

- gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen; 
- gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
- landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 
 
Kenmerken van het project 
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 
- de omvang van het project; 
- de cumulatie met andere projecten; 
- gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
- de productie van afvalstoffen; 
- verontreiniging en hinder; 
- het risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering; 
- risico's voor de menselijke gezondheid. 
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Kenmerken van de potentiële milieueffecten 
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de punten 
1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen: 
- de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en 

omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 
- de aard van het effect; 
- het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
- de intensiteit en de complexiteit van het effect; 
- de waarschijnlijkheid van het effect; 
- de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 
- de cumulatie van effecten met de effecten van andere projecten; 
- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 
 
Procedure 
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan voor een mer-beoordelingsplichtige activiteit, doet de 
initiatiefnemer (voor fase 1 is dat Keystone Vastgoed Projecten BV) in een zo vroeg mogelijk stadium 
middels een aanmeldingsnotitie een mededeling aan het bevoegd gezag over de voorgenomen activiteit 
en de daarmee samenhangende milieugevolgen. Vervolgens neemt het bevoegd gezag (in dit geval het 
college van burgemeester en wethouders) binnen 6 weken een besluit over de vraag of, vanwege de 
eventuele belangrijke nadelige gevolgen, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 
 
De aanmeldnotitie wordt parallel aan (en in samenhang met) het voorontwerpbestemmingsplan voor de 
eerste fase van de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek opgesteld. Voorafgaand aan het in procedure 
brengen van het ontwerpbestemmingsplan zal het bevoegd gezag een mer-beoordelingsbesluit nemen. 
Concreet betekent dat: een besluit over het al dan niet doorlopen van een mer-procedure in het kader 
van het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek, fase 1. Voorafgaand aan het in procedure brengen van het 
ontwerpbestemmingsplan voor fase 2 t/m 6 zal worden bekeken of een aanvulling op en/of actualisatie 
van de aanmeldingsnotitie noodzakelijk is en of een nieuw mer-beoordelingsbesluit wordt genomen in 
het kader van dat bestemmingsplan. In de voorliggende mer-beoordeling is voor het in beeld brengen van 
de milieugevolgen van fase 2 t/m 6 aangesloten bij de uitgangspunten zoals vastgelegd in het 
Koersdocument. Die zoals eerder al aangegeven ook de basis zijn voor beide bestemmingsplannen 
(bestemmingsplan fase 1 en bestemmingsplan fase 2 t/m 6) voor de Cartesiusdriehoek. 
 
 
1.3. Leeswijzer 

Deze aanmeldingsnotitie is als volgt opgebouwd:  
- hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de plaats en kenmerken van het project; 
- hoofdstuk 3 geeft inzicht in de verwachte milieueffecten;  
- in hoofdstuk 4 is de conclusie opgenomen.  
 
Ten behoeve van de analyse in hoofdstuk 3 is gebruik gemaakt van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in 
het kader van het bestemmingsplan dat wordt voorbereid voor de eerste fase 1 (kavel 3 en 10). Tevens 
zijn ten behoeve van de mer-beoordeling op onderdelen aanvullende analyses en berekeningen 
uitgevoerd om inzicht te geven in de milieugevolgen van de ontwikkeling van de gehele Cartesiusdriehoek. 
Daarbij zijn de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Koersdocument als uitgangspunt gehanteerd. 
 
In de effectbeoordeling in hoofdstuk 3 is per milieuthema onderscheid gemaakt in: 
- de effecten die samenhangen met de volledige ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek; 
- de specifieke effecten die samenhangen met de ontwikkeling van fase 1. 
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2. Plaats en kenmerken van het project 7 

2.1. Plaats van het project 

De locatie 
De Cartesiusdriehoek wordt begrensd door de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den 
Haag/Rotterdam (met het aangrenzende spooremplacement). Het gebied heeft een oppervlakte van circa 
15 hectare. Figuur 2.1 geeft de globale ligging en de begrenzing van het plangebied van het te ontwikkelen 
gebied weer. Het plangebied wordt ontsloten vanaf de Cartesiusweg. Het perceel van de Sligro ligt 
weliswaar binnen de Cartesiusdriehoek, maar buiten het te ontwikkelen gebied. Wel wordt het perceel 
van de Sligro meegenomen binnen het plangebied van het bestemmingsplan voor fase 2 t/m 6. 
 

   
Figuur 2.1 Ligging en begrenzing plangebied Cartesiusdriehoek 
 
Binnen het gebied zijn verschillende bedrijven gevestigd, waaronder gemeentewerken, een 
autoschadebedrijf, een vestiging van PostNL en een trainingscentrum van Falck. Verder zijn er nog diverse 
kleinere bedrijven actief. Een deel van de bedrijfsactiviteiten is of wordt op korte termijn beëindigd. De 
andere bedrijven zullen in de loop van de tijd bij de herontwikkeling van het gebied de activiteiten binnen 
de Cartesiusdriehoek stoppen. In het meest noordelijke deel van de Cartesiusdriehoek is het CAB gebouw 
gesitueerd. In het gebouw vindt opslag plaats, en het biedt daarnaast ruimte aan creatieve bedrijven 
waaronder een bierpub, muziekstudio’s, en een popzaal. Dit gebouw zal behouden blijven en 
waarschijnlijk zal een deel van de aanwezige functies hier gevestigd blijven. 
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Figuur 2.2 Huidige situatie 
(Bron: Koersdocument) 
 
De kavel van Volkerail aan de zuidzijde van het gebied (zie figuur 2.2) zal betrokken worden bij de 
transformatie. Voor dit kavel is sprake van een tijdelijk huurcontract. Het perceel van de Sligro ligt 
weliswaar binnen de Cartesiusdriehoek, maar buiten het te ontwikkelen gebied. 
 
De directe omgeving 
De vestiging van Sligro aan de zuidwestzijde ligt weliswaar binnen de Cartesiusdriehoek, maar valt buiten 
het te ontwikkelen gebied. Dat geldt ook voor de VL-post van Prorail aan de zuidoostzijde. De sporen, het 
emplacement en de Cartesiusweg vormen barrières tussen het plangebied en functies in de omgeving. 
Aan de overzijde van de Cartesiusweg zijn woningen gelegen, met daarachter het Werkspoorkwartier. Ten 
zuidwesten van het plangebied ligt de Schepenbuurt. Aan de overzijde van het spoor naar Amsterdam 
liggen de Bloemenbuurt en de 2e Daalsedijk.  
 
Ook de omgeving van de Cartesiusdriehoek is in ontwikkeling. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 
2.2. 
 
Kwetsbaarheid en gevoeligheid van het gebied 
Bij de beoordeling van de effecten van het project op grond van de EEG-richtlijn vanwege de locatie  van 
het project, zijn de kwetsbaarheid van het gebied en de eventuele aanwezigheid van gebieden met een 
beschermde status van belang. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurgebieden en 
cultuurhistorisch waardevolle gebieden. 
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Natuurgebieden 
Het plangebied is geen onderdeel van een natuurgebied met een beschermde status. Ook in de directe 
omgeving zijn geen beschermde natuurgebieden aanwezig. De afstand tot het meest nabijgelegen Natura 
2000-gebied (Oostelijke Vechtplassen) bedraagt meer dan 3 km. De minimale afstand tot gebieden die 
onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland bedraagt bijna 2 km (zie figuur 2.3). In paragraaf 3.5 is 
ingegaan op de natuurwaarden binnen het plangebied. 
 

 
Figuur 2.3 Natuurnetwerk Nederland 
(Bron: Provinciale Ruimtelijke Verordening) 
 
Vanwege de aanwezige verzuringsgevoelige habitats in het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen 
is onderzoek noodzakelijk naar de eventuele gevolgen voor de stikstofdepositie. 
 

 
Figuur 2.4 Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen  
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Cultuurhistorisch waardevolle gebieden 
Het binnen het plangebied gelegen CAB-gebouw is een gemeentelijke monument. Het gebouw van het 
voormalige Centraal Autoherstel Bedrijf dateert uit 1949. Verder is binnen het plangebied sprake van 
archeologische verwachtingswaarde. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied op 
de stroomgordel van de Rijn en de Vecht, waarop vanaf de prehistorie bewoning mogelijk was. 
 
In paragraaf 3.6 wordt nader ingegaan op de cultuurhistorische en archeologische waarden. 
 
 
2.2. Kenmerken van het project 

2.2.1. Beoogde ontwikkeling 
Cartesiusdriehoek 
in deze paragraaf wordt op basis van de informatie uit het Koersdocument en de bestemmingsplannen 
ingegaan op de uitgangspunten voor de beoogde transformatie (ambities, programma, inrichting). 
 
Programma en onderliggende keuzes 
De Cartesiusdriehoek wordt getransformeerd naar een nieuwe wijk met een gemengd woonwerk milieu. 
Belangrijke keuzes die de basis vormen van de identiteit van de Cartesiusdriehoek zijn: 

- een gezonde verstedelijking met veel groen; 
- een gebied waar voetgangers en fietsers voorrang hebben en de auto te gast is (autoluw); 
- een gemengd stedelijk woonwerk milieu, met een hoge bebouwingsdichtheid;  
- een verrassende uitstraling en een hoge kwaliteit van de ontwikkelingen;  
- gedifferentieerde doelgroepen zodat een gezonde stedelijke mix van gebruikers ontstaat; 
- een plek voor ontmoetingen en interactie, zowel in de buitenruimte als in voorzieningen; 
- hergebruik van het monumentale CAB gebouw als een aantrekkelijke stedelijke 

ontmoetingsplek; 
- goede verbindingen met de omgeving, zowel letterlijk met de fiets als mentaal in de beleving; 
- een bewuste en duurzame transformatie met slimme oplossingen voor energie, mobiliteit etc.; 
- ruimte voor bijzondere initiatieven voor placemaking en tijdelijk gebruik.  

 
Het totale woonprogramma bestaat uit maximaal 2.860 woningen. Met dit programma binnen een gebied 
met een oppervlakte van circa 15 hectare is sprake van een gebied met ‘hoge bevolkingsdichtheid’ zoals 
bedoeld in de Europese richtlijn milieueffectbeoordeling (zie paragraaf 2.1). Vanwege de binnenstedelijke 
ligging geldt dat ook voor de omgeving van het plangebied. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van 
de milieugevolgen. Het woonprogramma omvat een combinatie van huur- en koopwoningen. Het 
uiteindelijke aantal is afhankelijk van de verdeling en de grootte van de woningen. In aanvulling op de 
woningen wordt ruimte geboden voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen, afgestemd op de 
toekomstige gebruikers van het gebied en de in de omgeving reeds aanwezige voorzieningen. De 
bestemmingsplannen bieden ruimte voor in totaal maximaal 32.000 m2 aan voorzieningen. De 
voorzieningen worden geclusterd in het CAB gebouw en in de plinten van de bouwblokken in de zone 
aansluitend aan de Cartesiusweg. Daarnaast past in het gebied incidenteel in de plint een voorziening, 
een horecagelegenheid of een zzp-werkruimte. Gewenst zijn in ieder geval een basisschool, een sporthal, 
een medisch centrum en een kinderdagverblijf. Grootschalige supermarkten passen niet binnen het 
gebied, maar eventuele alternatieve formules (duurzame, lokale producten) mogelijk wel. Dat geldt ook 
voor bijzondere winkels of cross-over concepten die versterkend zijn voor de identiteit van het gebied. De 
invulling van het CAB gebouw (maximaal 16.000 m2) vraagt om bijzondere aandacht. Uitgangspunt is een 
overkoepelend overall-concept met daarbinnen ruimte voor verschillende functies en activiteiten, 
waardoor een aantrekkelijke ontmoetingsplek ontstaat.  
 
Ruimtelijk kader  
Het ruimtelijke raamwerk (zie figuur 2.5) wordt gevormd door het monumentale CAB gebouw, de 
groenstructuur en de ontsluitingsstructuur. Binnen deze kaders kan de beoogde transformatie gefaseerd 
tot stand komen. Het middengebied wordt autovrij. Hier wordt het Cartesiuspark gerealiseerd. Het CAB 
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gebouw moet een levendige ontmoetingsplek worden met als samenhangend thema muziek, bewegen, 
sport, en gezond eten en drinken. Binnen het ruimtelijke raamwerk zijn bouwvelden gesitueerd die 
gefaseerd en onafhankelijk van elkaar ontwikkeld kunnen worden. De binnenruimte van de bouwblokken 
wordt ingericht met collectieve buitenruimtes en privé buitenruimtes. Alle woningen krijgen een eigen 
buitenruimte in de vorm van een tuin, daktuin, terras, balkon of dakterras. 
 
De bouwhoogtes van de bouwblokken aan het spoor lopen op van west naar oost (richting de VL-Post). 
Daardoor wordt er zo goed mogelijk aangesloten op de omliggende woningen aan de Cartesiusweg en de 
Seringstraat. Ook wordt hierdoor de beleving van het CAB gebouw versterkt.  De bebouwing vormt langs 
de lus een gesloten wand van minimaal 5 en maximaal 8 bouwlagen. Op een aantal plekken is ruimte voor 
een bijzondere architectonische hoogteaccent tot maximaal 15 bouwlagen. Aan de zijde van het park zijn 
de bouwmassa’s kleiner. Zij bestaan uit losse volumes met een hoogte van maximaal 5 bouwlagen. De 
twee gesloten bouwblokken tussen het CAB gebouw en de Sligro hebben een hoge zijde aan het park, 
met 8 lagen. Aan de Cartesiusweg is de bouwhoogte maximaal 4 lagen. 
 

 
Figuur 2.5 Ruimtelijk kader 
(bron: Koersdocument) 
 
Het groene raamwerk bestaat uit twee hoofddragers; het Cartesiuspark en de groene lus langs de rand. 
Deze nieuwe groenstructuur zorgt ervoor dat een opvallend groot deel van de Cartesiusdriehoek een 
groene inrichting krijgt. Naast de groene openbare ruimte worden ook collectieve groene ruimtes 
gerealiseerd binnen de bouwblokken. Deze vormen de overgang tussen het centrale park en privé 
buitenruimtes. 
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Figuur 2.6 Doorsnede 
(bron: Koersdocument) 
 
Ontsluiting autoverkeer en parkeren 
De Cartesiusdriehoek wordt ontsloten door de Cartesiusweg. Door vanaf de Cartesiusweg een lus rondom 
het gebied te maken ontstaat een volledig autovrij middengebied. Via deze lus is iedere bouwblok in het 
plangebied bereikbaar met de auto. Bewoners parkeren inpandig in hun eigen bouwblok. Bezoekers 
parkeren in een aparte parkeergarage. Op de ‘lus’ is de auto te gast en wordt voorrang gegeven aan 
fietsers en voetgangers. 
 

 
Figuur 2.7 Parkeerconcept Cartesiusdriehoek  
(bron: Koersdocument) 
 
Ontsluiting openbaar vervoer 
De Cartesiusdriehoek ligt op slechts twee kilometer afstand van het Utrecht Centraal. Met de fiets, de bus 
of lopend is Utrecht Centraal goed bereikbaar. Direct grenzend aan het plangebied ligt station Utrecht 
Zuilen. in het koersdocument worden verschillende mogelijkheden beschreven om de connectie met de 
Cartesiusdriehoek te verbeteren. Het realiseren van  een centrale fietsenstalling is daarbij belangrijk. 
Daarnaast wordt de Cartesiusdriehoek ontsloten door twee busverbindingen, te weten buslijn 5 
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(Maarssen – Cartesiusweg) en buslijn 11 (Overvecht – Leidsche Rijn). Deze verbindingen zijn interessant 
voor lokale reizen, maar ook als voor- en natransport voor treinstations. 
 
Ontsluiting langzaam verkeer 
Op dit moment is de Cartesiusdriehoek per fiets alleen bereikbaar via het fietspad dat parallel aan de 
Cartesiusweg loopt (onderdeel van het doorfietsroutenetwerk). Dit fietspad verbindt de 
Cartesiusdriehoek met station Zuilen. om de bereikbaarheid te vergroten wordt een onderdoorgang voor 
langzaam verkeer naar de 2e Daalsedijk gerealiseerd. De fietsafstand naar Utrecht Centraal en de 
binnenstad wordt hierdoor flink verkort. Bij de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek zal er verder veel 
aandacht worden besteed aan fietsenstallingen en fietsvoorzieningen. 
 
Fase 1 
De eerste fase voor de herontwikkeling van de Cartesiusdriehoek omvat een tweetal kavels (3 en 10). Het 
betreft de kavels direct ten zuidoosten van het CAB gebouw. 
 

 
Figuur 2.8 Fase 1 transformatie Cartesiusdriehoek (groen) 
 
Binnen fase 1 zijn maximaal 330 appartementen voorzien. Op kavel 3 worden per woonblok vijf 
bouwlagen gerealiseerd. Figuur 2.9 geeft de gewenste stedenbouwkundige invulling weer. Op kavel 10 
zal een appartementengebouw (‘Solitair’) worden gerealiseerd, met in de plint andere functies (maximaal 
770 m2) zoals culturele voorzieningen, dienstverlening, sportvoorzieningen en/of maatschappelijke 
voorzieningen. Dit gebouw is maximaal 6 bouwlagen hoog. 
 

Kavel 3 

Kavel 10 
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Figuur 2.9 Stedenbouwkundige opzet  en voorlopig ontwerp kavel 3  
 
2.2.2. Cumulatie met andere projecten 
In de omgeving van de Cartesiusdriehoek vinden verschillende ruimtelijke ontwikkelingen plaats. In de 
directe omgeving zijn met name de herontwikkeling van de 2e Daalsedijk en het Werkspoorkwartier van 
belang (zie figuur 2.10). Zo zal de 2e Daalsedijk veranderen in een vernieuwend woonwerkgebied met 
behoud van het industriële karakter. Het gaat in totaal om circa 1.100 woningen. Voor het eerste 
deelgebied is inmiddels een bestemmingsplan vastgesteld. Voor het Werkspoorkwartier is geen sprake 
van een concreet afgebakend programma, maar het is de bedoeling dat het gebied min of meer organisch 
zal transformeren naar een nieuw type werklandschap met creatieve, ambachtelijke en stadsverzorgende 
bedrijvigheid. In het bestemmingsplan Cartesiusweg e.o. is de visie Werkspoorkwartier verwerkt door in 
bepaalde deelgebieden van het plangebied creatieve bedrijven toe te staan. 
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Figuur 2.10 Ontwikkelingen in de directe omgeving 
(bron: Koersdocument) 
 
Mede doordat de verschillende ontwikkelingen door harde barrières (spoorlijn en Cartesiusweg) van 
elkaar gescheiden worden is sprake van verschillende ontwikkelingen die onafhankelijk van elkaar tot 
stand komen. Het gaat om duidelijke afzonderlijke projecten met ieder een eigen dynamiek, andere 
initiatiefnemers en andere wijze van financiering etc. Door de ligging zal voor veel milieuthema’s ook geen 
sprake zijn van cumulatie van milieugevolgen. Dergelijke cumulatieve effecten kunnen mogelijk wel 
optreden waar het gaat om de verkeerseffecten en de daaraan gerelateerde effecten (luchtkwaliteit en 
wegverkeerslawaai) en het groepsrisico in verband met het transport van gevaarlijke stoffen over de 
spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3. 
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3. Kenmerken van de milieueffecten 17 

3.1. Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de milieueffecten van de beoogde transformatie binnen de Cartesiusdriehoek 
beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op de gevolgen die samenhangen met de totale transformatie 
en vervolgens specifiek ingegaan op de mogelijke effecten die samenhangen met de realisatie van de 
eerste fase. Referentiesituatie voor de beoordeling van de effecten is de huidige, feitelijke (legale) situatie 
binnen het gebied. 
 
Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan de orde: verkeer, woon- en leefklimaat (geluid, 
luchtkwaliteit, geur, externe veiligheid en gezondheid), bodem en water, natuur, cultuurhistorie en 
archeologie, klimaat en duurzaamheid. Ook wordt kort ingegaan op de milieugevolgen die samenhangen 
met de sloop- en bouwfase. 
 
 
3.2. Verkeer 

Cartesiusdriehoek 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
Het plangebied wordt ontsloten via de Cartesiusweg. De gemeente wil met diverse maatregelen de 
komende jaren het autoverkeer op deze weg flink verlagen. Zo heeft de gemeente het voornemen om de 
Cartesiusweg (als onderdeel van de Westelijke Stadsboulevard) verkeersluwer in te richten door het 
aantal rijstroken te verminderen. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden. Desondanks wordt hier 
in de verkeersstudie wel op geanticipeerd. Een te hoge verkeersgeneratie door de Cartesiusdriehoek is 
immers een belemmerende factor voor het verkeersluw inrichten van de Cartesiusweg. Voor de 
Cartesiusdriehoek betekent dit, dat de verkeersgeneratie die het gevolg is van de nieuwe ontwikkelingen 
zodanig laag dient te zijn dat deze nog kan worden afgewikkeld op de vernieuwde Cartesiusweg. 
 
Op basis van berekeningen met het verkeersmodel is bepaald dat de restcapaciteit op de Westelijke 
Stadsboulevard 370 motorvoertuigbewegingen in het drukste spitsuur bedraagt. Dat betekent dat de 
ontwikkeling van de totale Cartesiusdriehoek niet meer dan 370 motorvoertuigbewegingen in het drukste 
spitsuur mag genereren, omdat anders knelpunten in de verkeersafwikkeling kunnen optreden. Bij het 
bepalen van de restcapaciteit is rekening gehouden met andere ruimtelijke ontwikkelingen in de 
omgeving die van invloed zijn op de verkeersintensiteiten op de Cartesiusweg. De verkeersgeneratienorm 
van 370 motorvoertuigbewegingen betreft de netto verkeerstoename ten gevolge van de 
herontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met een saldering van de huidige functies binnen het 
gebied die verdwijnen ten gevolge van de herontwikkeling. De huidige functies die gehandhaafd blijven 
binnen de Cartesiusdriehoek, zoals bijvoorbeeld de Sligro, worden beschouwd als autonoom verkeer en 
maken dus geen deel uit van de voorgenoemde 370 motorvoertuigbewegingen per uur. 
 
De verkeersgeneratie van de Cartesiusdriehoek is bepaald op basis van de beleidsregels uit de  
gemeentelijke Nota Parkeernormen Fiets en Auto (d.d. 22 maart 2013) en het Parkeren en verkeer 
Cartesiusdriehoek model van de gemeente Utrecht (d.d. 20 december 2018). In de verkeersstudie van 
Goudappel Coffeng (zie bijlage 1) is rekening gehouden met de inzet van deelauto’s en extra 
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fietsparkeerplaatsen. Met dit zogenaamde ‘standaard maatwerk’ is de verkeerstoename in de ochtend- 
en avondspits respectievelijk 474 en 564 motorvoertuigen per uur en daarmee groter dan de 
voorgenoemde  verkeersgeneratienorm van 370 motorvoertuigen per uur. Aanvullende maatregelen zijn 
nodig om de verkeersgeneratie te beperken. In de verkeersstudie is uitgewerkt met welk ‘bijzonder 
maatwerk’ kan worden voldaan aan de verkeersgeneratienorm. Uitgangspunten zijn daarbij strengere 
parkeernormen (onder andere vanwege de goede bereikbaarheid per fiets en OV), een reductie van de 
parkeerbehoefte voor de kleine woningen, een verdere toename van het aantal deelautoparkeerplaatsen 
en het aantal fietsparkeerplaatsen. De parkeernorm voor sociale huur en middenhuur (bewoners- en 
bezoekersdeel) in de categorie wonen2 is 25% lager dan gebruikelijk conform addendum Nota 
Parkeernormen vastgesteld door de gemeenteraad op 28 maart 2019. 
 
Met bijzonder maatwerk is de verkeerstoename in de ochtend- en avondspits respectievelijk 293 en 366 
motorvoertuigen in het drukste spitsuur. Dit betekent dat wordt voldaan aan de verkeersgeneratienorm 
van 370 motorvoertuigen per uur. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar het rapport in 
bijlage 1. Rekening houdend met deze maatregelen en randvoorwaarden zal de ontwikkeling van de 
Cartesiusdriehoek niet leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling.  
 
Verkeersveiligheid 
De wegen rondom het plangebied zijn ingericht conform de richtlijnen ‘duurzaam veilig’. De 
hoofdontsluitingsstructuur is voorzien van vrij liggende fietspaden. Binnen het plangebied wordt een 
ontsluitingslus gerealiseerd waarbinnen sprake is van een volledig autovrij middengebied. Op de ‘lus’ is 
de auto te gast en wordt voorrang gegeven aan fietsers en voetgangers. Bij de inrichting van de 
ontsluitingsstructuur wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verkeersveiligheid. 
 
Fase 1 
Bij vaststelling van het Koersdocument Cartesiusdriehoek heeft de gemeenteraad bepaald dat het aantal 
motorvoertuigen van/naar het Cartesiusgebied op de drukste momenten van de dag, wordt gemaximeerd 
op 370 motorvoertuigen per uur. Voor fase 1 betekent het dat het programma maximaal 23 mtv/uur in 
de spits met zich mee mag brengen. In de beleidsregels Verkeersbewegingen maatwerk 2020, is een 
rekenmethodiek opgenomen hoe dit moet worden berekend. Om er voor te zorgen dat er ook in de 
toekomst grip gehouden kan worden op de verkeersgeneratie is er via een voorwaardelijke verplichting 
in het bestemmingsplan een verplichte toets aan deze beleidregels opgelegd voor elke bouwaanvraag. 
Ook bij enkel een gebruikswijziging zal hieraan getoetst moeten worden. 
 
Voor fase 1 is in een verkeersstudie uitgewerkt op welke wijze invulling wordt gegeven aan het ‘bijzonder 
maatwerk’ dat noodzakelijk is om de verkeersgeneratie te beperken1. Daarbij wordt aangesloten bij het 
concept Mobility as a Service (MaaS): 

- de ontwikkelende partijen bieden in fase 1 twee deelauto’s extra aan: 16 deelauto’s in plaats van 
14 deelauto’s voor bewoners. 

- Deel-E-bikes worden vanaf oplevering op basis van behoefte beschikbaar gesteld. 
- Alle Cartesius bewoners krijgen gedurende een ingroeiperiode van 3 jaar gratis toegang tot een 

kennismakingsabonnement voor zowel deelauto, e-bike als OV van QBuzz. Na drie jaar is de 
verwachting dat bewoners hun mobiliteitsgedrag hebben aangepast. 

- In de praktijk zal het vervoer voor bewoners 1 dag per week geregeld zijn (gedurende drie jaar). 
- Deze ambitie is zeer realistisch in combinatie met het integrale MaaS pakket van deelauto’s, 

deelfietsen en openbaar vervoer. 
 
Met deze maatregelen kan fase 1 worden gerealiseerd binnen de verkeersgeneratienorm voor het gebied. 
Voor de onderliggende onderbouwing van de effecten van de afzonderlijke maatregelen wordt verwezen 
naar de verkeersstudie voor fase 1. De maatregelen leiden voor fase 1 tot een verkeersgeneratie van 19 
mvt tijdens het maatgevende ochtendspitsuur en 23 mvt tijdens de avondspits. Daarmee leidt de 

                                                                 
1 Goudappel Coffeng, Parkeren en verkeersgeneratie Cartesiusdriehoek fase 1, d.d. 24 april 2019. 
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ontwikkeling van fase 1 niet tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. Het extra verkeer kan op een goede 
en veilige manier worden afgewikkeld. 
 
Parkeren 
Voor de ontwikkeling van fase 1 is een parkeerbalans opgesteld. Rekening houdend met het MaaS-
concept zijn er voor Cartesiusdriehoek, fase 1 de volgende parkeerplaatsen nodig: 
• Voor bewoners: 55 parkeerplaatsen en 14 deelautoparkeerplaatsen (langparkeren) 
• Voor bezoekers (kortparkeren): 6 deelautoparkeerplaatsen 
• Voor niet-woonfuncties: 44 parkeerplaatsen. Zij parkeren op afstand in de parkeergebouwen. 
 
Het plan bevat de volgende parkeerplaatsen: 
• 63 parkeerplaatsen voor bewoners in de verdiepte parkeergarage onder het bouwblok: hier kunnen 

55 bewoners parkeren en kunnen 6 deelauto’s (lang) parkeren. De overige twee parkeerplaatsen 
worden gereserveerd voor het stallen van fietsen met een bijzondere afmeting, zoals bakfietsen. 

• 17 parkeerplaatsen op maaiveld langs de verkeerslus nabij de entree’s van het bouwblok: hier 
kunnen 16 deelauto’s volgens het rekenmodel van de gemeente Utrecht. 1 parkeerplaats is 
beschikbaar voor laden en lossen. 

• 44 parkeerplaatsen voor bezoekers in de collectieve parkeergarage P1 op de naastgelegen kavel 9. 
Hier parkeren alle bezoekers. 

 
 
3.3. Woon en leefklimaat  

3.3.1. Geluid 
Cartesiusdriehoek 
Het plangebied is gelegen binnen de wettelijke geluidzones van: 

- de spoorlijn Amsterdam – Utrecht en de spoorlijn Rotterdam/Den Haag –Utrecht; 
- de Cartesiusweg; 
- het industrieterrein Lage Weide. 

 
Ook ligt het plangebied binnen de invloedssfeer van het spooremplacement aan de zuidzijde 
(Emplacement Utrecht CS en Cartesiusweg) en zijn er binnen het plangebied en in de directe omgeving 
verschillende bedrijven gevestigd die een zekere geluidbelasting met zich mee kunnen brengen. 
 
Om de geluidbelasting ter plaatse van de binnen het gebied beoogde woningen in beeld te brengen is 
akoestisch onderzoek uitgevoerd (dit onderzoek is opgenomen in bijlage 2). Uitgangspunt voor het 
akoestisch onderzoek vormt de stedenbouwkundige hoofdopzet zoals opgenomen in het koersdocument 
(zie de toelichting in paragraaf 2.2.1 van deze aanmeldingsnotitie). Deze paragraaf geeft een overzicht 
van de resultaten uit het akoestisch onderzoek, waarbij eerst voor alle bronnen wordt ingegaan op de 
maximaal optredende geluidbelasting en vervolgens wordt beschreven op welke wijze bij de vaststelling 
van hogere waarden kan worden voldaan aan de voorwaarden voor een geluidluwe gevel zoals vastgelegd 
in het gemeentelijke geluidbeleid. De kleuren van de bouwblokken op de figuren in dit hoofdstuk zijn 
afhankelijk van de bouwhoogte. Voor een overzicht wordt verwezen naar het rapport in bijlage 2. Het 
perceel van VolkerRail is in eerste instantie niet meegenomen in het akoestisch onderzoek als mogelijke 
locatie voor geluidgevoelige bestemmingen. Als in het bestemmingsplan voor fase 2 t/m 6 hier 
geluidgevoelige bestemmingen worden mogelijk gemaakt, is nader onderzoek noodzakelijk. 
 
Railverkeer 
Voor de geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer is een ambitiewaarde van ten hoogste 63 dB 
vastgelegd (en indien mogelijk de voorkeurswaarde van 55 dB of lager). Om deze ambitie (binnen een 
groot deel van het gebied) te kunnen halen wordt een 5 meter hoog geluidsscherm gerealiseerd langs het 
spoor Amsterdam – Utrecht (met een totale lengte van 473 meter). Dit scherm is als vaststaand 
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uitgangspunt meegenomen in het akoestisch onderzoek. Op de figuren in deze paragraaf is zijn de locaties 
van de schermen (bestaand en nieuw) in donkerblauw weergegeven.  
 
Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van een groot deel van de 
toekomstige woningen in het middengebied wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde (55 dB).  
 

 
Figuur 3.1 Maximale geluidbelasting spoorweglawaai (akoestisch onderzoek Movares) 
 
Langs de randen van het gebied is de geluidbelasting hoger. Aan de zuidzijde (spoorlijn Rotterdam/Den 
Haag –Utrecht) is weliswaar sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar wordt de 
ambitiewaarde van 63 dB niet overschreden. Aan de noordzijde (spoorlijn Amsterdam – Utrecht) heeft 
het scherm voor een groot deel van de woningen het gewenste effect en wordt voldaan aan de 
ambitiewaarde of zelfs aan de voorkeursgrenswaarde. Uitzondering vormen de bouwblokken in de 
uiterste zuidoosthoek en de noordwesthoek van het plangebied. Dat hangt samen met de beoogde 
bouwhoogte. Op deze locaties bedraagt de maximale geluidbelasting op de hoog gelegen bouwlagen 65 
dB (meest zuidelijke bouwblok) of zelfs 69 dB (meest noordelijke bouwblok). Binnen het laatst genoemde 
bouwblok zijn echter geen geluidgevoelige bestemmingen voorzien.  
 
Wegverkeer 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat binnen een groot deel van het plangebied de geluidbelasting ten 
gevolge van de Cartesiusweg onder de voorkeursgrenswaarde (48 dB) ligt. Dat is niet het geval op de 
meest belaste gevels van de bouwvlakken in het westelijke deel van het plangebied. De maximaal 
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berekende geluidbelasting bedraagt 62 dB waarmee de maximale ontheffingswaarde uit de Wet 
geluidhinder niet wordt overschreden.  
 

 
Figuur 3.2 Maximale geluidbelasting wegverkeerslawaai (akoestisch onderzoek Movares) 
 
Industrielawaai Lage Weide 
Een deel van de Cartesiusdriehoek is gelegen binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein 
lage Weide. Figuur 3.3 geeft de ligging van de zonegrens weer. In het akoestisch onderzoek is de 
geluidbelasting vanwege het industrieterrein in beeld gebracht. uit de resultaten blijkt dat alleen op de 
meest belaste gevels in het westelijke deel van het plangebied sprake is van een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 54 dB(A) en is 
daarmee lager dan de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder (55 dB(A)). 
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Figuur 3.3 Zonegrens industrieterrein Lage Weide 
 

 
Figuur 3.4 Maximale geluidbelasting industrielawaai (akoestisch onderzoek Movares) 
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Spooremplacement 
In het akoestisch onderzoek is de geluidbelasting ten gevolge van het spooremplacement in beeld 
gebracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de geluidbelasting door het rijgeluid van de treinen 
op het emplacement en het overige geluid (bijvoorbeeld ten gevolge van het warmdraaien). 
 
De geluidbelasting door het rijgeluid vanaf het emplacement is in vrijwel alle gevallen ≤ 55 dB (A), de 
waarde die door de gemeente Utrecht als zonder meer toelaatbaar wordt beschouwd. Op een drietal 
beoordelingspunten bedraagt de maximale geluidbelasting 56 dB(A). Met maatregelen zal de 
geluidbelasting tenminste met 1 dB op de betreffende gevels verlaagd moeten worden om niet aan de 
verplichting van dove gevels vast te zitten. Bronmaatregelen zijn naar verwachting niet mogelijk. Het ligt 
voor de hand om bij de verdere uitwerking van de plannen afschermende voorzieningen te onderzoeken. 
Als dat niet mogelijk of niet effectief is, dan kunnen maatregelen aan gevels genomen worden ter 
bescherming van een achterliggende gevel (vliesgevels, loggia’s e.d.). 
 

 
Figuur 3.5 Maximale geluidbelasting emplacement, rijgeluid (akoestisch onderzoek Movares) 
 
De geluidbelasting door het overige geluid vanaf het emplacement varieert op de eerstelijns bebouwing 
van 51 tot 58 dB(A).  Dit geluid wordt op een andere manier beoordeeld dan het rijgeluid. De richtwaarde 
is (afhankelijk van de typering van het gebied) 45 of 50 dB(A). Onder voorwaarden is een overschrijding 
mogelijk, met een maximale uitloop naar 55 dB(A). Ter plaatse van de meest westelijke bouwblokken ligt 
geluidbelasting op de meest belaste gevels boven deze waarde. Met schermen kan de geluidbelasting 
worden gereduceerd. Alternatieve oplossingsrichtingen zijn het overkappen van het emplacement of het 
zoeken naar een andere (niet geluidgevoelige) bestemming voor de hoogst belaste locaties. 
 

 
Figuur 3.6 Maximale geluidbelasting emplacement, overig geluid (akoestisch onderzoek Movares) 
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Cumulatie 
Wanneer de geluidbelasting voor meerdere bronnen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient 
rekening te worden gehouden met mogelijke cumulatie van geluid. In het akoestisch onderzoek in bijlage 
2 is op een viertal representatieve locaties de cumulatieve geluidbelasting bepaald. De maximale 
cumulatieve geluidbelasting bedraagt 67 dB (zie figuur 3.7). Zoals aangegeven in het akoestisch onderzoek 
is de maximale cumulatieve geluidbelasting lager dan de maximale ontheffingswaarde voor bestaand 
binnenstedelijk wegverkeer (68 dB exclusief aftrek art 110g Wgh). Bij de afweging van de 
aanvaardbaarheid spelen onder andere de aanwezigheid van een geluidluwe gevel en de geluidbelastin 
ter plaatse van de buitenruimtes een rol. Hierop wordt nader ingegaan in het vervolg van deze paragraaf. 
 

 
Figuur 3.7 Cumulatieve geluidbelasting op 4 representatieve locaties (akoestisch onderzoek Movares) 
 
Overige bedrijfsactiviteiten 
Naast de voorgenoemde geluidbronnen zijn in de omgeving van de Cartesiusdriehoek nog verschillende 
bedrijven gevestigd, waarvoor geluid het maatgevende aspect is. Er is een inventarisatie uitgevoerd op 
basis van de richtafstanden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering om de mogelijke 
beperkingen voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek in beeld te brengen (dit onderzoek is 
opgenomen in bijlage 3). Daarbij zijn niet alleen de aanwezige bedrijven maar ook de planologische 
mogelijkheden beschouwd. Uit deze inventarisatie komen waar het gaat om het aspect ‘geluid’ 
verschillende aandachtspunten naar voren.  
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Naar aanleiding van de inventarisatie is de akoestische situatie ten gevolge van de Sligro ten zuidwesten 
van het plangebied en de vestiging van VolkerRail direct ten zuiden van het plangebied nader beschouwd1. 
Uit de akoestische onderzoeken blijkt dat maatregelen in combinatie met maatwerkvoorschriften 
noodzakelijk zijn om te komen tot een situatie waarbij de bedrijven niet in de bedrijfsvoering worden 
beperkt en ter plaatse van de toekomstige woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. Overigens is het perceel van VolkerRail onderdeel van de planontwikkeling en zal deze locatie 
in het bestemmingsplan voor fase 2 t/m 6 een andere bestemming krijgen. Ook voor de Centrale 
Merwedekanaal en het spooremplacement wordt niet voldaan aan de richtafstand, maar deze bronnen 
zijn reeds beschouwd in het akoestisch onderzoek van Movares (de elektriciteitscentrale als onderdeel 
van het gezoneerde industrieterrein Lage Weide). 
 
Bij de herontwikkeling van het gebied dient niet alleen aandacht te worden besteed aan de afstemming 
met de bestaande bedrijven. Hoewel binnen het plangebied alleen ruimte wordt geboden aan functies 
met een relatief beperkte geluiduitstraling kan de akoestisch afstemming tussen de nieuwe woningen en 
nieuwe functies weldegelijk van belang zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de situering van terrassen 
bij horecavoorziening, het schoolplein bij een eventuele nieuwe basisschool of het laden- en lossen door 
vrachtwagens ter plaatse van de nieuwe functies. Dit vraagt om nadere uitwerking op bouwplanniveau. 
Gezien de afstand van de toekomstige functies binnen de Cartesiusdriehoek tot de bestaande woningen 
in de omgeving is het uitgesloten dat hinder optreedt ten gevolge van laden- en lossen, terrassen, 
schoolpleinen of andere (potentieel hinderlijke) functies en activiteiten. In alle gevallen wordt 
ruimschoots voldaan aan de geldende richtafstanden op grond van de VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering. 
 
Geluidluwe gevels 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat een groot deel van de woningen binnen het plangebied in de 
eindsituatie beschikt over een geluidluwe gevel. Dit is een van de eisen uit het gemeentelijke geluidbeleid 
voor de vaststelling van een hogere waarde. Langs de randen van de locatie is binnen verschillende kavels 
op bepaalde locaties geen sprake van geluidluwe gevels. Met name ter plaatse van de hoogteaccenten is 
sprake van een geluidbelasting vanuit meerdere bronnen. Hier dient nadrukkelijk aandacht te worden 
besteed aan de oriëntatie en indeling van de appartementen. Op sommige locaties is het moeilijk een 
geluidluwe gevel te creëren omdat het geluid van meerdere kanten komt en niet wordt afgeschermd door 
naastgelegen bebouwing. Mogelijk kan bij een overschrijding van de geluidbron tot 5 dB boven de 
geldende voorkeurswaarde de toepassing van balkonschermen of afsluitbare loggia’s een oplossing 
bieden. Een andere meer ingrijpende maatregel is het morfologisch veranderen van het ontwerp. Indien 
de hoogbouw meer in een U-vorm ontworpen wordt, ontstaat aan de ‘binnenkant’ een geluidluw gebied. 
 
Gevolgen voor bestaande woningen in de omgeving 
Naast de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen binnen het plangebied, zijn bij de 
beoordeling van de akoestisch gevolgen ook de eventuele effecten ter plaatse van de bestaande 
woningen in de omgeving relevant. Met de transformatie verdwijnen een groot deel van de bestaande 
bedrijfsactiviteiten en de daarmee samenhangende verkeersbewegingen uit het gebied. Daar komen 
woningen en andere functies met een lage milieubelasting voor terug. De geluidbelasting ten gevolge van 
de bedrijfsactiviteiten in het gebied zal afnemen, maar de transformatie zal wel leiden tot een toename 
van verkeer (en daarmee tot een mogelijke toename van het wegverkeerslawaai). Door de 
mobiliteitsmaatregelen blijft de verkeerstoename relatief beperkt (zie paragraaf 3.2). Maatgevend voor 
de beoordeling van de mogelijke effecten zijn de bestaande woningen aan de overzijde van de 
Cartesiusweg. De verkeerstoename ten opzichte van de bestaande verkeersstromen is dermate beperkt 
dat geen sprake zal zijn van een relevante toename van de geluidbelasting ter plaatse van de aanwezige 
woningen.  
                                                                 
1 Peutz, Akoestisch onderzoek in het kader van woningbouwplan Cartesiusdriehoek (Sligro), d.d. 22 maart 
2019 / Akoestisch onderzoek in het kader van woningbouwplan Cartesiusdriehoek (VolkerRail), d.d. 11 
februari 2019. 
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Fase 1 
In het kader van het bestemmingsplan voor de eerste fase is een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat is 
toegespitst op de beoogde invulling van kavel 3 en kavel 101. Vanwege de gewijzigde stedenbouwkundige 
uitgangspunten voor kavel 10 is in een later stadium een aanvullend onderzoek uitgevoerd2. 
 
Railverkeer 
Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat de maximale geluidbelasting ter plaatse van de 
beoogde appartementen 59 dB bedraagt. Daarmee is op de meest belaste gevels sprake van een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar de maximale ontheffingswaarde uit de Wgh wordt 
niet overschreden. Ook is de geluidbelasting lager dan de ambitiewaarde van 63 dB die voor de 
Cartesiusdriehoek is vastgelegd. Op een groot deel van de gevels is de geluidbelasting lager dan 55 dB en 
daarmee lager dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. In de berekeningen is rekening 
gehouden met een afschermende voorziening langs het spoor met een hoogte van 5 meter. 
 
Wegverkeer 
De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Cartesiusweg ter plaatse van de appartementen op 
de kavels 3 en 10 is beperkt. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 49 dB en is daarmee 1 dB 
hoger dan de voorkeursgrenswaarde. 
 
Industrielawaai Lage Weide 
De geluidbelasting ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein Lage Weide is (rekening houdend met 
de maximaal beschikbare geluidruimte) op de hoger gelegen bouwlagen van de woontoren (kavel 10) 
hoger dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. De maximaal berekende geluidbelasting 
bedraagt 51 dB(A). Daarmee is sprake van een minimale overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. 
Dat betekent dat hogere waarden dienen te worden vastgesteld. Op alle andere gevels wordt wel voldaan 
aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 
Spooremplacement 
De maximale geluidbelasting ten gevolge van het spooremplacement bedraagt 49 dB(A) (op de bovenste 
bouwlaag van de woontoren op kavel 10). Het betreft de totale geluidbelasting (rijgeluid + overig geluid). 
De geluidbelasting voldoet daarmee ruimschoots aan de richtwaarde van 55 dB(A) zoals vastgelegd in het 
gemeentelijk beleid. 
 
Cumulatie 
Op het Solitair (kavel 10) wordt de voorkeurswaarde van zowel rail-, weg- als industrielawaai 
overschreden. De maximale cumulatieve waarde bedraagt 57 dB en is daarmee relatief beperkt. 
 
Overige bedrijfsactiviteiten 
Evenals voor de totale Cartesiusdriehoek is ook voor fase 1 een inventarisatie uitgevoerd van de 
bedrijfsactiviteiten in de omgeving3. Anders dan bij de inventarisatie voor het gehele gebied spelen 
daarbij ook de tijdelijke situaties door bedrijven die vooralsnog binnen het gebied aanwezig blijven een 
rol. Op basis van de maximale planologische mogelijkheden en de richtafstanden uit de VNG-publicatie 
Bedrijven en milieuzonering liggen er verschillende hindercirkels over het plangebied.  
 
De belangrijkste aandachtpunten voor de ontwikkeling van de kavels 3 en 10 zijn de geluidbelasting door 
het bedrijf Shurgard (gevestigd in het CAB gebouw) en het terrein van Stadsbedrijven Utrecht 
(huurcontract eindigt medio 2021). Afhankelijk van de planning en fasering is mogelijk akoestisch 
onderzoek noodzakelijk om de geluidbelasting ter plaatse van de beoogde appartementen in beeld te 
brengen. De overige bedrijfsactiviteiten in de directe omgeving die van belang kunnen zijn voor de 

                                                                 
1 Movares, Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek, kavel 3 en 10, d.d. 22 november 2018. 
2 Movares, Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek, addendum kavel 10, d.d. 13 februari 2020. 
3 Peutz, Fase 1 Cartesiusdriehoek te Utrecht, Analyse Bedrijven en milieuzonering, d.d. 24 mei 2018. 
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akoestische situatie zullen op korte termijn (voorafgaand aan de oplevering van de woningen) zijn 
beëindigd. Het spooremplacement is reeds beschouwd in het akoestisch onderzoek. 
 
Binnen het plangebied wordt in de plint van de woontoren op kavel 10 ruimte geboden voor nieuwe 
voorzieningen. Daarbij kan het gaan om horeca, dienstverlening, sportvoorzieningen of maatschappelijke 
voorzieningen. Het betreft functies met een beperkte milieubelasting die in een gemengd gebied goed 
inpasbaar zijn op korte afstand van woningen. Indien nodig zullen bouwkundige maatregelen moeten 
worden getroffen om ongewenste akoestische effecten te voorkomen. 
 
Geluidluwe gevels 
Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat een groot deel van de woningen beschikt over 
minimaal één geluidluwe gevel. Punt van aandacht vormen de appartementen die eenzijdig naar het 
spoor zijn georiënteerd. Ook op de hoek van de bouwblokken is in veel gevallen de zijgevel niet geluidluw. 
Het verlagen van de geluidbelasting door bronmaatregelen of aanvullende overdrachtsmaatregelen lijkt 
niet reëel. Wanneer aanpassing van het stedenbouwkundig plan niet mogelijk of wenselijk is, kan door 
slimme toepassing van (afsluitbare) loggia’s alsnog een geluidluwe gevel worden gecreëerd.  
 
In de planregels van het bestemmingsplan is vastgelegd dat geluidgevoelige bestemmingen moeten 
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde of de vastgestelde hogere waarden. Aan het hogere 
waardenbesluit worden verschillende voorwaarden verbonden ten aanzien van geluidluwe gevels, 
woningindeling en buitenruimtes. Hiermee is geborgd dat sprake is van een akoestisch aanvaardbare 
situatie. 
 
3.3.2. Trillingen 
Cartesiusdriehoek 
In de directe van de spoorlijn Amsterdam – Utrecht en het spooremplacement kan trillinghinder optreden 
als gevolg van passerende treinen. Er is een vooronderzoek uitgevoerd om een eerste indicatie te krijgen 
van de trillingen op een aantal maatgevende punten binnen de Cartesiusdriehoek1.  
 

 
Figuur 3.8 Meetlocaties trillinghinder (vooronderzoek Peutz) 

                                                                 
1 Peutz, Cartesiusdriehoek te Utrecht, Te verwachten trillingniveaus als gevolg van railverkeer, d.d. 6 juni 
2018. 
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Voor trillingen zijn er geen wettelijke grenswaarden. In het onderzoek is getoetst aan de streefwaarden 
uit de richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Uit de verrichte metingen blijkt dat op korte afstand van 
het spoor sprake is van een overschrijding van de na te streven richtwaarden. Dat geldt voor elk van de 
vier beschouwde locaties. Er is nader onderzoek noodzakelijk om de situatie meer nauwkeurig in beeld te 
brengen. Op basis van de uitkomsten uit het vooronderzoek kan echter worden geconcludeerd dat er 
voldoende maatregelen beschikbaar zijn om de trillingshinder te reduceren tot de richtwaarde. 
Bronmaatregelen zijn in de praktijk vaak lastig te treffen. In de overdracht kan worden gedacht aan 
toepassing van stijve constructies in de bodem tussen spoor en gebouw. Ook een onderbreking in de 
bodem (sleuven) zullen trillingen reduceren. Tot slot zijn er op gebouwniveau maatregelen mogelijk 
waarbij het met name gaat om het optimaliseren van het vloerontwerp. Hierop wordt nader ingegaan in 
het vooronderzoek. De exacte maatregelen kunnen pas in een later stadium worden gedimensioneerd. 
Uitgangspunt is dat wordt voldaan aan de streefwaarden waardoor hinder door trillingen kan worden 
uitgesloten. 
 
Fase 1 
In het vooronderzoek is ook de trillinghinder binnen fase 1 beoordeeld (meetlocatie 2). De trillingen op 
locatie 2 zijn over het algemeen lager dan op locatie 1 en 3. Ook voor fase 1 zal nader onderzoek nodig 
zijn waarbij over een langere tijd wordt gemeten om een meer representatief beeld te krijgen van de 
optredende trillingen en de vereiste maatregelen. 
 
In de regels van het bestemmingsplan is als bouwregel de voorwaardelijke verplichting opgenomen dat, 
binnen het gebied met de aanduiding 'overige zone- trillingshinder spoor, uit dynamisch onderzoek moet 
blijken dat aan de richtwaarden voor nieuwe situaties wordt voldaan; als dat niet mogelijk blijkt kan voor 
de maximale trillingssterkte Vmax een hogere waarde worden geaccepteerd als het maximaal mogelijke 
wordt gedaan om deze zo laag mogelijk te laten zijn, waarbij de richtwaarde voor bestaande situaties het 
maximaal toelaatbare is. Dit onderzoek is uitgevoerd voor de omgevingsvergunning voor het Spoorblok 
van fase 1. Hieruit blijkt dat voldaan kan worden aan de richtwaarden voor bestaande situaties. 
 
 
3.3.3. Luchtkwaliteit 
Cartesiusdriehoek 
Om de gevolgen van de beoogde herontwikkeling voor de concentraties luchtverontreinigende stoffen in 
beeld te brengen is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd1. Maatgevend zijn de gevolgen van een 
verkeerstoename op de Cartesiusweg. In het onderzoek zijn de concentraties luchtverontreinigende 
stoffen in beeld gebracht op een aantal toetspunten langs de Cartesiusweg en ter plaatse van de 
toekomstige woningen binnen het plangebied. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het rekenjaar 2018 
(met realisatie van het volledige programma). Dat betekent dat sprake is van een worstcase benadering. 
In de toekomst zullen de concentraties luchtverontreinigende stoffen nog verder dalen als gevolg van 
schonere technieken en dalende emissies. 
 
De navolgende tabel geeft een overzicht van de berekeningsresultaten zoals opgenomen in het onderzoek 
van Peutz. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ruimschoots wordt voldaan aan de geldende 
grenswaarden voor NO2, PM10 en PM2.5.  
 

                                                                 
1 Peutz, Cartesiusdriehoek te Utrecht, onderzoek luchtkwaliteit, d.d. 4 mei 2018. 
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Fase 1 
De gevolgen van fase 1 zijn niet afzonderlijke in beeld gebracht. Gezien de onderzoeksresultaten van de 
berekening voor de gehele Cartesiusdriehoek is daar ook geen aanleiding voor. De gevolgen van fase 1 
voor de luchtkwaliteit zijn beperkt. De concentraties luchtverontreinigende stoffen langs de 
hoofdontsluitingsroute liggen ruim onder de wettelijke grenswaarden. 
 
3.3.4. Geur 
Cartesiusdriehoek 
Ten zuidwesten van het plangebied is de koffieproducent Jacobs Douwe Egberts (JDE) gevestigd. Omdat 
de bedrijfsactiviteiten kunnen leiden tot geurhinder heeft een beoordeling plaatsgevonden van de 
geurbelasting binnen de Cartesiusdriehoek1. Uit de resultaten blijkt dat de geurcontouren niet over het 
plangebied zijn gelegen en dat binnen de volledige Cartesiusdriehoek sprake is van een acceptabel 
hinderniveau. De herontwikkeling heeft geen gevolgen voor het aantal (potentieel) geurgehinderden. 
 
Fase 1 
Aangezien de geurcontouren niet tot over de Cartesiusdriehoek reiken, geldt het voorgaande ook voor 
fase 1. 
 
3.3.5. Externe veiligheid 
Cartesiusdriehoek 
In de directe omgeving van de Cartesiusdriehoek is een tweetal risicobronnen aanwezig. Het betreft het 
transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Amsterdam – Utrecht en het tankstation aan de 
Cartesiusweg waar verkoop van LPG plaatsvindt (zie figuur 3.9). 
 

                                                                 
1 LBP Sight, Beoordeling milieuaspect geur Keystone/Cartesiusdriehoek, d.d. 26 april 2018. 
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Figuur 3.9 Risicobronnen in de omgeving van het plangebied 
(bron: www.risicokaart.nl) 
 
Over het spoor Amsterdam – Utrecht worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Het plangebied ligt buiten de 
PR 10-6-contour (plaatsgebonden risico). Langs het betreffende traject is geen sprake van een 
plasbrandaandachtsgebied. Om de gevolgen van de herontwikkeling van de Cartesiusdriehoek voor de 
hoogte van het groepsrisico in beeld te brengen is een QRA uitgevoerd1. In de referentiesituatie wordt 
een normwaarde onder de oriëntatiewaarde (OW) berekend (0,160*OW). In de toekomstige situatie met 
volledige ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek neemt het groepsrisico toe, maar leidt deze toename 
niet tot een overschrijding van de oriëntatiewaarde (0,509*OW). In het onderzoek zijn met het oog op de 
noodzakelijke verantwoording van het groepsrisico verschillende maatregelen beschreven die zijn gericht 
op het vergroten van de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid bij een eventuele calamiteit. 
 
Het tankstation aan de Cartesiusweg heeft een vergunde LPG-doorzet van minder dan 1.000 m3. De PR 
10-6-contour (plaatsgebonden risico) reikt niet tot over het plangebied. Het invloedsgebied voor het 
groepsrisico van 150 meter ligt wel over een van de bouwkavels binnen de Cartesiusdriehoek. Er is een 
onderzoek uitgevoerd om de mogelijke gevolgen voor de hoogte van het groepsrisico in beeld te brengen 
(bijlage 4). Als wordt uitgegaan van de BAG-populatieservice wordt de oriëntatiewaarde in de bestaande 
situatie al overschreden. Het effect van de nieuwbouw op deze situatie is zeer beperkt. Wanneer wordt 
uitgegaan van de bestemmingsplancapaciteit en kengetallen op basis van de Handreiking 
verantwoordingsplicht groepsrisico blijft het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde. De nieuwbouw leidt 
ook hier tot een beperkte verhoging van het groepsrisico. Gezien het geringe effect van de nieuwe 
ontwikkeling op de hoogte van het groepsrisico en dat op basis van de bestemmingsplancapaciteit het 
groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt, wordt voldaan aan het door de gemeente Utrecht 
geformuleerde beleidsuitgangspunt dat een overschrijding van de oriëntatiewaarde niet wenselijk is. 
 
Verder zijn in de directe omgeving van het plangebied geen risicobronnen aanwezig. Andere 
risicobronnen liggen op dermate grote afstand dat deze niet van belang zijn voor de risicosituatie binnen 
de Cartesiusdriehoek. 

                                                                 
1 Peutz, Cartesiusdriehoek te Utrecht, Onderzoek externe veiligheid, d.d. 18 november 2019. 

http://www.risicokaart.nl/
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Fase 1 
Gezien de voorgaande beschrijving voor de gehele Cartesiusdriehoek en de onderliggende onderzoeken 
kan worden geconcludeerd dat de risicobronnen in de omgeving geen belemmering vormen voor de 
ontwikkeling van fase 1. Fase 1 ligt buiten het invloedsgebied voor het groepsrisico van het LPG-
tankstation. Wel levert de realisatie van fase 1 een bijdrage aan de toename van het groepsrisico in 
verband met het transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Amsterdam – Utrecht. In het kader 
van het bestemmingsplan heeft een verantwoording van het groepsrisico plaatsgevonden.  
Hieruit volgt dat er diverse aandachtspunten zijn met betrekking tot de bescherming van personen binnen 
gebouwen en de zelfredzaamheid:  

• (Nood)uitgangen aan de van het spoor afgekeerde zijden van gebouwen  
• Afsluitbare mechanische ventilatiesystemen  
• Brandwerende/brandvertragende constructies zoals brandwerende gevels, 

splinterwerend/brandwerend glas etc.  
• Goed getrainde BHV organisaties en afstemming van BHV organisaties onderling  

 
Deze maatregelen kunnen niet worden geborgd in het bestemmingsplan. De gebouwmaatregelen worden 
vastgelegd in de omgevingsvergunning. 
 
3.3.6. Gezondheid 
Cartesiusdriehoek 
Gezonde verstedelijking vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling en de inrichting van de 
Cartesiusdriehoek. Dat betekent dat bij de transformatie op alle mogelijke wijzen gestreefd naar het 
creëren van een gezonde leefomgeving. In het Koersdocument wordt onderscheid gemaakt tussen: 

- Fysieke gezondheidsbevorderende maatregelen: veel groene buitenruimten, veel 
ontmoetingsruimten, veel fietsvoorzieningen, snelle fietsverbindingen, speelplekken, sport 
stimulerende maatregelen, veel voorzieningen in de buurt, mogelijkheden voor het aanleg van 
moestuinen, mogelijke komst vershal etc; 

- Mentale gezondheidsbevorderende maatregelen: Het groene en rustige binnengebied, de sociale 
interactie, het autoluwe karakter, een veilige en schone openbare ruimte; 

- Gezondheidsbeschermende maatregelen: Bescherming geluidsoverlast vanaf het spoor, 
drastische beperking van het autoverkeer, gevoelige bestemmingen op afstand van de weg, de 
groene lus waardoor het autoverkeer buiten het plangebied omgaat, duurzame energie, 
klimaatbestendige maatregelen, etc. 

 
Over de gezondheidssituatie binnen het plangebied kan verder worden opgemerkt dat de concentraties 
fijn stof (PM10 en PM2.5) ter plaatse van de toekomstige woningen (zie paragraaf 3.3.3) in de huidige 
situatie net boven de advieswaarden van de WHO liggen. Deze overschrijding wordt niet bepaald door de 
lokale bronnen, maar door de achtergrondconcentraties. In de toekomst zullen de concentraties naar 
verwachting verder dalen door schonere technieken. Verder speelt de akoestische situatie een belangrijke 
rol waar het gaat om de gezondheidssituatie. Uit de toelichting in paragraaf 3.3.1 volgt dat er maatregelen 
en randvoorwaarden in acht dienen te worden genomen om te komen tot een aanvaardbare akoestische 
situatie. De aanwezigheid van een geluidluwe gevel en buitenruimtes met een beperkte geluidbelasting 
spelen daarbij een belangrijke rol. Deze randvoorwaarden zijn ook belangrijk met het oog op de 
gezondheidssituatie. Door bijvoorbeeld slaapkamers te situeren aan een geluidluwe gevel kan de kans op 
slaapverstoring worden beperkt. 
 
Fase 1 
De eerste fase wordt ontwikkeld conform de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in het 
Koersdocument. Het bestemmingsplan vormt niet alleen het planologisch kader voor de te realiseren 
appartementen binnen kavel 3 en kavel 10, maar omvat ook het eerste deel van het aan te leggen 
Cartesiuspark dat een belangrijke rol speelt in de gezondheidsambities voor het gebied. Daarnaast wordt 
als onderdeel van de mobiliteitsmaatregelen voor fase 1 ingezet op het stimuleren van fietsgebruik. 
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3.3.7. Samenvattende beoordeling 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er met name als het gaat om de akoestische situatie sprake is van 
verschillende aandachtspunten en onderzoeksopgaves voor de verdere uitwerking van de plannen. Ook 
het groepsrisico in verband met het transport van gevaarlijke stoffen vormt een aandachtspunt, waarbij 
het van belang is de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid bij een eventuele calamiteit mee te wegen bij 
de toekomstige keuzes. Daarnaast zullen er  ter voorkoming van trillingshinder in een zone langs het spoor 
gebouwmaatregelen genomen moeten worden. Op basis van de resultaten van de verschillende 
onderzoeken kan worden geconcludeerd dat met in achtneming van de uitgangspunten zoals vastgelegd 
in het Koersdocument, de voorwaarden uit het gemeentelijke geluidbeleid en de regels in het 
bestemmingsplan de transformatie binnen de Cartesiusdriehoek niet leidt tot belangrijke nadelige 
gevolgen voor het woon- en leefklimaat. 
 
 
3.4. Bodem en water 

3.4.1. Bodem 
Cartesiusdriehoek 
Een groot deel van de Cartesiusdriehoek is in 2002 door de gemeente Utrecht aangemerkt als één ernstig 
geval van bodemverontreiniging (niet spoedeisend). Ook is destijds een bodembeheerplan ingediend, dat 
beschouwd werd als een raamsaneringsplan. In de loop van de tijd zijn diverse bodemsaneringen en 
grondwerken uitgevoerd met als consequentie dat de aanduiding “ernstig geval” niet meer adequaat was 
voor deze situatie. Om een einde te maken aan de registratie als geval van ernstige bodemverontreiniging 
voor de gehele Cartesiusdriehoek, zijn de gemeente Utrecht en de Stichting Bodemsanering NS (SBNS, nu 
opgeheven) overeengekomen om een geïntegreerd evaluatieverslag voor de gehele Cartesiusdriehoek op 
te stellen. Daarin worden alle saneringen besproken en wordt aangegeven waarom op de plekken waar 
niet gesaneerd is, geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het evaluatieverslag 
is in overleg met de gemeente Utrecht definitief ingediend op 14 april 2016. In het geïntegreerde 
evaluatieverslag zijn de destijds bekende bodemrapporten en beschikkingen opgenomen. Hiermee is 
geen sprake meer van één groot geval van ernstige bodemverontreiniging maar is enkel nog sprake van 
een enkele lokale restverontreinigingen en/ of is sprake van nazorg of gebruiksbeperkingen. Bij sloop-, 
bouwrijpmaak- en bouwwerkzaamheden zal rekening gehouden moeten worden met deze 
verontreiniging in de grond en het grondwater. 
 
Er is sprake van een verontreiniging onder het CAB-gebouw die nu door NS Stations wordt gesaneerd. Het 
betreft een omvangrijke verontreiniging met oplosmiddelen (gechloreerde koolwaterstoffen) in het 
grondwater (Wbb-geval 6) waarvan de sanering als spoedeisend is beschikt. Naast deze grotere 
verontreiniging is geen sprake meer van ernstige gevallen van bodemverontreiniging. In een aantal 
gevallen zijn kleinere vlekken restverontreiniging bekend. In het verleden is in de Cartesiusdriehoek een 
groot aantal saneringen uitgevoerd, waarbij in een aantal gevallen de restverontreiniging niet volledig kon 
worden verwijderd. Bij ontwikkeling en grondverzet zal per verontreinigingsvlek vastgesteld moeten 
worden welke maatregelen genomen moeten worden om de toekomstige functies mogelijk te maken. 
Daar waar nodig zal sanering plaatsvinden. 
 
In de toekomstige situatie wordt binnen het plangebied ruimte geboden voor functies en voorzieningen 
met een beperkte milieubelasting. De vestiging van (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten kan 
worden uitgesloten.  
 
Fase 1 
Op basis van de huidige onderzoeksgegevens is er is binnen het plangebied in de bovenste meter(s) geen 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er zijn twee restverontreinigingen aanwezig. Bij 
graafwerkzaamheden moet rekening gehouden worden met saneringsmaatregelen bij deze twee 
restverontreinigingen. Ditzelfde geldt voor bemalingen en onttrekkingen, waarbij aanwezige of nabij 
gelegen grondwaterverontreinigingen worden beïnvloed. Met in achtneming van deze voorwaarden voor 
onderzoek en als dit nodig is voor sanering, vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor het plan. 
Uit aanvullend onderzoek blijkt dat ook rekening dient te worden gehouden met aanwezigheid van PFAS 
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in de bodem. Het gaat daarbij om stoffen die onderdeel zijn van de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). 
Ook hiervoor geldt dat zo nodig saneringsmaatregelen worden getroffen. 
 
3.4.2. Water 
Cartesiusdriehoek 
Oppervlaktewater 
Volgens de legger van het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is er in de huidige situatie binnen 
het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig. In het koersdocument wordt een groene lus beschreven 
waarin ruimte is gereserveerd voor waterberging. Het water is afkomstig van de bouwblokken en de lus 
en wordt verzameld in een wadi onderaan het talud waar het water infiltreert via de berm in de bodem. 
Het water kan afstromen naar het waterelement op/naast het Cartesiusplein.  
 
Binnen de bouwkavels worden collectieve tuinen gerealiseerd. Verharding wordt in de collectieve tuinen 
beperkt en als half-open verharding toegepast, zodat zoveel mogelijk regenwater in de openbare tuinen 
zelf kan worden gebufferd. Daarnaast worden de woningen grotendeels met een groen dak uitgevoerd 
om te kunnen voldoen aan ambities met betrekking tot duurzame waterkringloop en het voorkomen van 
hittestress. 
 
Grondwater 
Het plangebied ligt binnen het peilgebied stadspeil Utrecht. Dit peilgebied heeft een vast peil van +0,58 
m NAP. De drooglegging, het verschil tussen maaiveld en streefpeil, dient conform de norm van het 
Hoogheemraadschap minimaal 1,0 m te zijn. De ontwateringsdiepte, het hoogteverschil tussen maaiveld 
en de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), dient conform de norm van de gemeente Utrecht 
minimaal 0,7 m te bedragen. De gemiddelde ontwateringsdiepte in het plangebied is +1.85 m (maaiveld) 
– -0,20m (GHG) = + 1.65 m. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de norm. Om wateroverlast en -
schade in woningen en bedrijven te voorkomen adviseert het hoogheemraadschap om een 
drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. 
 
Riolering 
Het huishoudelijke afvalwater van de woningen zal aangesloten te worden op het vuilwaterstelsel (DWA). 
Het DWA stelsel loost onder vrij verval af naar de zuivering. Het hemelwater mag niet aangesloten worden 
op het DWA stelsel, maar dient op het hemelwaterstelsel te worden aangesloten. Het hemelwater wordt 
in het gebied ter plekke geïnfiltreerd en gebufferd. 
 
Wateropgave 
In de huidige situatie bestaat ongeveer drie kwart van het plangebied uit verhard oppervlak. In de 
toekomstige situatie zal (op basis van de stedenbouwkundige opzet zoals opgenomen in het 
Koersdocument) het verhard oppervlak afnemen tot ongeveer twee derde van het totale plangebied. 
Daarbij is uitsluitend de oppervlakte van het Cartesiuspark en de groene lus rondom het plangebied 
meegenomen. Groene daken en tuinen binnen de bouwblokken leiden tot een verdere afname van het 
verhard oppervlak. Compensatie van het verhard oppervlak is niet noodzakelijk.  
 
Waterkwaliteit 
Het hemelwater wordt in het gebied ter plekke geïnfiltreerd en gebufferd. Het water infiltreert in de 
ondergrond en kan afstromen naar een daarvoor ontworpen waterelement op/naast het plein. Op deze 
manier wordt het hemelwater op een natuurlijke wijze gezuiverd. Om vervuiling van afstromend 
hemelwater en verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, worden geen uitlogende 
bouwmaterialen (zoals zink, lood en koper) toegepast voor dak, dakgoot en regenpijp. 
 
Klimaatadaptatie 
De Cartesiusdriehoek wordt klimaatbestendig ingericht. In de groene lus worden wadi’s of andere 
waterbergende voorzieningen toegepast die het water afkomstig van een piekbui kunnen vasthouden 
binnen het plangebied. De verharding wordt uitgevoerd in waterpasserende verharding, zodat water kan 
infiltreren in de bodem. De daken van de te realiseren woningen worden gedeeltelijk voorzien van een 
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groen dak, waardoor hemelwater eerst wordt opgevangen, waarna het wordt afgevoerd naar een wadi 
of hemelwaterstelsel.  
 
De gemeente en het waterschap stellen aan deze ontwikkeling de volgende eisen: 

- het vloerpeil van panden ligt minimaal 0,15 m boven straatpeil; 
- het gebied dient zo ingericht te worden dat zelfs bij een zeer extreme regenbui er geen schade 

optreedt. Hieraan wordt voldaan als een extreme bui van 80 mm in één uur verwerkt kan worden 
zonder dat er schade optreedt in gebouwen en aan de vitale infrastructuur, zoals 
nutsvoorzieningen, door instromend regenwater en er ook geen gezond- en veiligheidsrisico's 
kunnen optreden, zoals bijvoorbeeld door opdrijvende putdeksels; 

- er moet 45 mm binnen het bouwblok worden vasthouden en verwerkt, dit kan door groene 
daken te realiseren of berging in de vorm van wadi's of ondergrondse infiltratie; 

- er geldt ook een 45 mm (van de 80 mm) buffer voor de openbare ruimte, ten opzichte van 
verhard oppervlak; 

- de ledigingstijd van een buffer is maximaal 48 uur. De buffer dient hierna weer volledig 
beschikbaar te zijn voor nieuwe buien; 

- de overige 35 mm (van de 80 mm/u ontwerpbui) bufferen binnen straatprofiel openbare ruimte 
of afwentelen op de omgeving. 

Met deze eisen kan de herontwikkeling als waterneutraal worden beschouwd. 
 
Fase 1 
De eerste fase wordt ontwikkeld conform de hiervoor beschreven uitgangspunten voor de gehele 
Cartesiusdriehoek. Binnen het plangebied voor de eerste fase is weliswaar sprake van een beperkte 
toename van het verhard oppervlak, maar omdat dit bij de verdere ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek 
ruimschoots wordt gecompenseerd treden geen nadelige milieugevolgen op. Ook binnen fase 1 zal een 
deel van de daken zal groen worden uitgevoerd, waardoor de afvoer van regenwater wordt vertraagd.  
 
3.4.3. Samenvattende beoordeling 
Binnen een groot deel van het plangebied is de bodemkwaliteit geschikt voor de beoogde transformatie. 
Plaatselijk is nog sprake van restverontreinigingen. Bij ontwikkeling en grondverzet zal per 
verontreinigingsvlek vastgesteld moeten worden welke maatregelen genomen moeten worden om de 
toekomstige functies mogelijk te maken. Waar nodig zal sanering plaatsvinden. De herontwikkeling heeft 
geen negatieve gevolgen voor de bodemkwaliteit. Gezien de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in 
het Koersdocument kunnen ook negatieve effecten op de waterhuishouding worden uitgesloten. Op 
onderdelen zal sprake zijn van positieve effecten (bijvoorbeeld waar het gaat om de 
infiltratiemogelijkheden en de klimaatbestendigheid). 
 
 
3.5. Natuur 

3.5.1. Gebiedsbescherming 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 liggen de beschermde natuurgebieden (Natura 2000 / Natuurnetwerk 
Nederland) op ruime afstand van het plangebied. Voor de meeste criteria – waaraan conform bijlage III 
van de EEG-richtlijn moet worden getoetst - kunnen effecten daarom op voorhand worden uitgesloten. 
Om de mogelijke gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen is onderzoek 
uitgevoerd1.   
 
Cartesiusdriehoek 
In het onderzoek (dat is uitgevoerd voor de gehele Cartesiusdriehoek) is zowel de aanlegfase als de 
gebruiksfase beschouwd. Uit het onderzoek blijkt dat de aanlegfase tot een maximum stikstofdepositie 
van 0,00 mol N/ha/jaar leidt. Uit het onderzoek blijkt verder dat blijkt dat de gebruiksfase tot een 
maximum stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar leidt binnen het Natura 2000-gebied Oostelijke 

                                                                 
1 LBP Sight, Cartesiusdriehoek in Utrecht, Onderzoek stikstofdepositie fase 1 t/m 6, d.d. 31 januari 2020. 
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Vechtplassen. Met het verdwijnen van het huidige gebruik (en de daarmee samenhangende emissies van 
de bestaande bedrijfsactiviteiten), neemt de stikstofdepositie met maximaal 0,02 mol/ha/jaar blijvend af. 
De netto stikstofdepositie in de gebruiksfase zal dus met maximaal 0,01 mol/ha/jaar afnemen. Op basis 
van deze onderzoeksresultaten kan een depositietoename binnen Natura 2000-gebieden (en ook 
eventueel daarmee samenhangende significante negatieve effecten) worden uitgesloten. Voor een 
overzicht van de berekeningsuitgangspunten wordt verwezen naar het onderzoeksrapport. 
 
Fase 1 
Ook voor Fase 1 afzonderlijk is beoordeeld of er een toename van stikstofdepositie is in zowel de 
gebruiksfase als de bouwfase. Hieruit blijkt dat er geen toename is op stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden1.  
 
3.5.2. Soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden ter plaatse van de Cartesiusdriehoek zijn vastgesteld aan de hand van 
een ecologische quickscan in 2018 en aanvullend veld- en bronnenonderzoek in 20192. Het plangebied en 
de directe omgeving daarvan is beoordeeld op betekenis voor planten, grondgebonden zoogdieren, 
vleermuizen en vogels. Overige soortgroepen worden op grond van verspreidingsgegevens en biotoop 
uitgesloten. In het onderzoek zijn ook de mogelijke effecten op soorten van de Utrechtse soortenlijst 
meegenomen. 
 
Cartesiusdriehoek  
Binnen het plangebied moet rekening worden gehouden met beschermde soorten. Bepaalde 
deelgebieden hebben betekenis voor zomer- en paarverblijven van gewone dwergvleermuizen. Van de 
Utrechtse soorten komen wilde reseda, wouw en resedamaskerbij voor op het braakliggende terrein ten 
oosten van het CAB-gebouw. Deze vindplaats zal verdwijnen en daarmee ook de resedamaskerbij 
(Utrechtse Soort). Voor de wilde reseda en wouw zal in het nieuwe plan geschikt leefgebied gerealiseerd 
te worden. Het plangebied heeft geen betekenis als nestlocatie voor broedvogels met nesten in 
gebouwen waarvan de nestlocatie jaarrond beschermd is, zoals huismus en gierzwaluw. De huismus 
foerageert in het plangebied. De braakliggende terreinen en het opgaande groen in plangebied vormen 
geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende broedvogels van stedelijk gebied en voor soorten kleine 
zoogdieren van het ‘Beschermingsregime andere soorten’ waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding 
van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te 
worden gehouden met verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming t.a.v. broedvogels en 
vleermuizen. In het onderzoeksrapport (bijlage 4) zijn verschillende voorwaarden opgenomen. Indien de 
werkzaamheden met inachtneming van deze voorwaarde ten aanzien van broedvogels worden 
uitgevoerd wordt overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen. De maatregelen voor vleermuizen 
zijn erop gericht de huidige betekenis van het gebied voor vleermuizen te behouden of te verbeteren. 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden kan een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig zijn. 
Verder zijn in het onderzoek verschillende aanbevelingen opgenomen om de potenties die de 
herontwikkeling biedt voor het vergroten van natuurwaarden te benutten. 
 
Fase 1 
Uit het onderzoek blijkt dat het plangebied voor fase 1 geen betekenis heeft voor de gewone 
dwergvleermuizen. Wel zijn de Utrechtse soorten wilde reseda, wouw en resedamaskerbij aangetroffen 
op de braakliggende gronden binnen fase 1. Met de herontwikkeling van het gebied zal de 
resedamaskerbij verdwijnen. Voor de wilde reseda en wouw zal binnen de Cartesiusdriehoek geschikt 
leefgebied gerealiseerd worden.   
 

                                                                 
1 LBP Sight, Cartesiusdriehoek, Onderzoek stikstofdepositie Keystone, d.d. 23 oktober 2019. 
2 Bureau Waardenburg, Beschermde soorten Cartesiusdriehoek te Utrecht, d.d. 9 december 2019. 
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3.5.3. Samenvattende beoordeling 
De ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek heeft geen gevolgen voor natuurgebieden met een 
beschermde status. Bij de verdere uitwerking van de plannen dient wel rekening te worden gehouden 
met de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten binnen het plangebied. Zo nodig dienen 
maatregelen te worden getroffen om strijdigheid met de Wet natuurbescherming te voorkomen. Door te 
werken buiten de kwetsbare perioden van de soorten, ruim voor de beoogde activiteiten alternatieve 
verblijfplaatsen aan te bieden zodat rekening wordt gehouden met de gewenningsperiode en te zorgen 
dat de alternatieve verblijfplaatsen worden aangesloten op essentiële elementen van het leefgebied kan 
de functionaliteit van het leefgebied worden gewaarborgd. Hierdoor is het aannemelijk dat eventueel 
aanwezig leefgebied van de soorten in stand kunnen worden gehouden gedurende en na de 
werkzaamheden. Gezien het lokale karakter van de ontwikkeling kunnen effecten op landelijke staat van 
instandhouding op voorhand worden uitgesloten. 
 
 
3.6. Cultuurhistorie en archeologie 

3.6.1. Cultuurhistorie 
Cartesiusdriehoek  
De Cartesiusdriehoek behoort met de 2e Daalsedijk en Werkspoor tot het erfgoed van spoorwerkplaatsen 
in Utrecht. Het CAB gebouw aan de Cartesiusweg (het voormalige Centraal Autoherstel Bedrijf uit 1949) 
is ontworpen door spoorwegenarchitect Sybold van Ravensteyn. Het CAB gebouw is samen met het 
bijbehorende restant van het hekwerk aangewezen als een gemeentelijk monument. Bij de transformatie 
van het gebouw zal de monumentale waarde worden gerespecteerd. Daarbij gaat het niet alleen om de 
buitenzijde van het gebouw. In het koersdocument is vastgelegd dat het bij de indeling van het CAB 
gebouw de voorkeur heeft om ook aan de binnenzijde de oorspronkelijke ruimtelijkheid van het gebouw 
terug te laten keren. Naast de cultuurhistorische en architectonische waarde is het CAB gebouw ook 
stedenbouwkundig van belang als beeldbepalend gebouw langs de Cartesiusweg en de sporen. 
 

 
Figuur 3.10 CAB gebouw vanaf de Cartesiusweg 
(bron: Google Streetview) 
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Fase 1 
Binnen fase 1 is geen sprake van cultuurhistorische waarden. Het plangebied voor de kavels 3 en 10 grenst 
aan het hiervoor beschreven CAB gebouw. De ontwikkeling van de eerste fase leidt niet tot aantasting van 
cultuurhistorische waarden. 
 
3.6.2. Archeologie 
Cartesiusdriehoek 
Volgens de Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht geldt voor de Cartesiusdriehoek een 
archeologische verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied op de 
stroomgordel van de Rijn en de Vecht, waarop vanaf de prehistorie bewoning mogelijk was 
 

 
Figuur 3.11 Uitsnede gemeentelijke archeologische waardenkaart 
 
Voor gebieden met een archeologische verwachting is een archeologievergunning noodzakelijk indien 
sprake is van bodemverstorende werkzaamheden met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 en dieper 
dan 50 cm beneden het huidige maaiveld. Bij de verdere uitwerking van de plannen zal waar nodig 
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.  
 
Fase 1 
Ook ter plaatse van fase 1 geldt een archeologische verwachtingswaarde. In het bestemmingsplan is 
regeling opgenomen ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische resten. 
 
3.6.3. Samenvattende beoordeling 
Binnen het plangebied heeft het CAB gebouw cultuurhistorische waarde. Bij de transformatie van het 
gebouw zal de monumentale waarde worden gerespecteerd. Verder is binnen het plangebied sprake van 
een archeologische verwachtingswaarde. Voorafgaand aan ingrepen in de bodem (oppervlakte groter dan 
1.000 m2 en dieper dan 50 cm beneden het huidige maaiveld) is archeologisch onderzoek noodzakelijk. 
Met in achtneming van de voorgenoemde randvoorwaarden kunnen belangrijke nadelige gevolgen voor 
cultuurhistorische en archeologische waarden worden uitgesloten. 
 
 
3.7. Klimaat en duurzaamheid 

Cartesiusdriehoek 
In de Cartesiusdriehoek wordt een integrale benadering nagestreefd. Duurzaamheid heeft immers 
betrekking op een breed palet aan thema’s zoals bodem, water, geluid, emissies, mobiliteit, stedelijk 
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groen, ruimtegebruik, materialen en energie. Een aantal thema’s is in de voorgaande paragrafen reeds 
aan de orde geweest. In de paragraaf bodem en water is reeds aandacht besteed aan de wijze waarop 
binnen de Cartesiusdriehoek het waterbergend vermogen zal worden vergroot. Uitgangspunt voor de 
toekomstige inrichting is dat het hemelwater in het gebied ter plekke wordt geïnfiltreerd en gebufferd. 
 
Het streven is om met een Integraal prestatiegerichte duurzaamheidinstrument (GPR) tenminste een 8 te 
scoren (op een schaal van 1 tot 10). De gemeente Utrecht wenst, in haar streven om zo snel mogelijk 
klimaatneutraal te zijn, aardgas uit te faseren op de plekken waar dit kan. Op nieuwbouwlocaties is het 
vanzelfsprekend eenvoudig om vanaf het begin aardgasloos te ontwikkelen en duurzame 
energieconcepten toe te passen. De nieuwe Cartesiusdriehoek wordt dan ook aardgasloos. Nieuwe 
gebouwen hebben sowieso te maken met steeds hogere duurzaamheidsnormen voor energie. De 
Cartesiusdriehoek wil echter een hogere ambitie voor duurzame energie dan de wettelijke normen. 
Wettelijk uitgangspunt voor nieuwbouw zijn momenteel de geldende EPC eisen. Vanaf 2020 zullen nieuwe 
– strengere – eisen gesteld gaan worden, de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen).  Voor de gehele 
Cartesiusdriehoek is energieneutraal het uitgangspunt. 
 
In het Koersdocument wordt ingegaan op de resultaten van een quickscan waarin op hoofdlijnen de 
mogelijkheden voor een aardgasloze energievoorziening in beeld zijn gebracht. In de quickscan zijn die 
volgende opties verkend: 

- aansluiten op de infrastructuur van het warmtenet (stadsverwarming) van Eneco. Het CAB 
gebouw is hier al op aangesloten. Het is relatief gemakkelijk om ook de nieuwbouw hierop aan 
te sluiten. In principe geeft een warmtenet vaak een goede kans om gestapelde bouw te 
verduurzamen. Aandachtspunt is wel dat het huidige ‘equivalente opwekrendement’ van het 
Eneco-warmtenet laag is omdat er voornamelijk met gas gestookt wordt en nauwelijks 
aftapwarmte gebruikt wordt. Eneco onderzoekt de mogelijkheden om te verduurzamen met o.a. 
een biomassacentrale; 

- een nieuw warmtenet aanleggen met gebruikmaking van een bestaande restwarmtebron in de 
directe omgeving. De bruikbaarheid van de restwarmte en de technische mogelijkheden voor 
transport naar de Cartesiusdriehoek zijn niet nader onderzocht, maar DWA concludeert dat in 
potentie een dergelijke restwarmte een duurzame optie kan zijn; 

- warmte- en koudeopslag (wko) in de bodem. Aandachtspunt is dat het hier hoofdzakelijk 
woningen betreft die vooral warmte afnemen. Normaliter hebben woningen maar een kleine 
koudevraag. Dit betekent dat de wko energetisch in onbalans of zelfs uitgeput kan raken. De 
aanwezigheid van oppervlaktewater is relevant om de wko te kunnen regenereren. Een andere 
manier om een wko in balans te krijgen is om een additionele koelvraag aan te sluiten. In de 
directe omgeving is veel utiliteitsbouw aanwezig. Dit soort panden hebben juist vaak een 
koelvraag.  

- individuele oplossingen per woning via een warmtepomp met buitenlucht of met gesloten 
bodemlussen als warmtebron. 

 
Conclusie van de quickscan is dat in principe alle vier aantrekkelijk kunnen zijn. De ambitie om een 
aardgasloze Cartesiusdriehoek te realiseren is zeker haalbaar. Er zal een gedetailleerd onderzoek nodig 
zijn om de keuze voor een collectief systeem en/of individuele systemen meer in detail te kunnen bepalen. 
 
Fase 1 
Ook voor de appartementengebouwen binnen de eerste fase vormt een score van minimaal 8 met het 
instrument GPR-gebouw het uitgangspunt. De exacte wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven zal 
nog nader moeten worden uitgewerkt. Voor Cartesiusdriehoek, fase 1 is gekozen voor aansluiting op het 
warmtenet van Eneco (stadsverwarming). Vanwege de nieuwe biomassacentrale met ingang van april 
2019 is dit een duurzame oplossing (40% klimaatneutraal en CO2-reductie van 80.000 ton/jaar) met een 
opwekrendement (EOR) van 150%. Deze EOR zal in 2021 (bij de oplevering van de woningen in fase 1) 
circa 200% bedragen. 
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Verder  wordt  binnen  fase  1  gerecycled  beton  toegepast.  De  bouwmethode  is  gericht  op  efficiënt 
materiaalgebruik en met na levensduur her te gebruiken materialen wordt deels rekening gehouden. 
 
Samenvattende beoordeling 

In het Koersdocument zijn vergaande ambities op het gebied van klimaat en duurzaamheid vastgelegd. 
Op basis van de geformuleerde uitgangspunten en koers kunnen belangrijke nadelige gevolgen op het 
gebied van duurzaamheid en klimaat worden uitgesloten. 
 
 

3.8. Sloop‐ en bouwwerkzaamheden 

Bij de beantwoording van de vraag of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden, spelen ook 
de effecten die samenhangen met sloop‐ en bouwwerkzaamheden een rol. Op dit moment  is nog niet 
duidelijk hoe de uitvoering precies vorm zal worden gegeven.  
 
Materiaal zal worden aan‐ en afgevoerd over de Cartesiusweg waarlangs woningen zijn gesitueerd. De 
Cartesiusweg  is  een  drukke  weg.  Hoewel  de  het  extra  verkeer  tijdens  de  bouwfase  een  zeker 
milieubelasting met zich meebrengt (geluid / luchtkwaliteit) is de toename ten opzichte van de bestaande 
verkeersstromen  zeer beperkt. Van belangrijke nadelige milieugevolgen  zal geen  sprake  zijn. Door de 
manier waarop de Cartesiusweg is ingericht is ook de verkeersveiligheid voldoende gewaarborgd. 
 
In  de  directe  omgeving  van  de  Cartesiusdriehoek  zijn  verschillende  woonwijken  gelegen.  Door  het 
tussenliggende spoor en/of weg en de daarmee samenhangende geluidbelasting is reeds sprake van een 
verhoogd achtergrondniveau. De tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase zijn naar verwachting dan ook 
beperkt. Voorafgaande aan de werkzaamheden zal een uitvoeringsplan worden opgesteld. Waar nodig 
worden maatregelen getroffen om overlast voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken. 
 
Voor de realisatie van de beoogde woningbouwontwikkeling worden de gebruikelijke bouwmaterialen en 
natuurlijke  hulpbronnen  benut.  Tijdens  de  sloop  zullen  de  vrijkomende materialen  zoveel mogelijk 
worden gescheiden ten behoeve van hergebruik.  
 
Ook  tijdens de  realisatiefase  speelt de  fasering nadrukkelijk een  rol. Na oplevering van  fase 1  zou de 
ontwikkeling van de overige fases kunnen leiden tot overlast voor de toekomstige bewoners binnen fase 
1. Binnen het plangebied is er voldoende ruimte om de routes voor het bouwverkeer zo in te richten dat 
de overlast binnen fase 1 beperkt blijft. Bouwverkeer rijdt aan de andere kant (langs Sligro het gebied uit). 
Tussen fase 1 en de rest van de Cartesiusdriehoek ligt voor een groot deel ook het Cartesiuspark, waardoor 
nieuwbouw in het algemeen op afstand van fase 1 gerealiseerd wordt. Hoewel enige hinder niet uit te 
sluiten  is, zeker bij de realisatie van de gebouwen  in de directe omgeving van fase 1, kan met slimme 
keuzes ten aanzien van de inzet van materieel (tijdstip, ouderdom, maatregelen) overlast worden beperkt. 
Waar het gaat om de voorzieningen wordt opgemerkt dat de eerste bewoners vooral zijn aangewezen op 
voorzieningen  buiten  de  Cartesiusdriehoek.  Alle  belangrijke  voorzieningen  zoals winkels,  scholen  en 
zorgvoorzieningen zijn binnen loop‐ of fietsafstand aanwezig.  
 
 

3.9. Mitigerende maatregelen  

Uit  de  effectbeoordeling  blijkt  dat  er  op  onderdelen  maatregelen  noodzakelijk  zijn  om  belangrijke 
nadelige milieugevolgen  uit  te  kunnen  sluiten.  Deze  paragraaf  geeft  een  overzicht  van  de  vereiste 
mitigerende maatregelen. Daarbij wordt eerst specifiek ingegaan op de mitigerende maatregelen binnen 
fase 1. Vervolgens wordt een doorkijk gegeven naar de maatregelen voor fase 2 t/m 6. Waar relevant 
wordt ook aangegeven op welke wijze de maatregelen worden geborgd.  
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Fase 1 

Verkeer 
Er dienen maatregelen te worden getroffen om de verkeersgeneratie te beperken. Daarbij gaat het om 
een  combinatie van  strengere parkeernormen,    toepassing van deelauto’s en  fietsparkeerplaatsen en 
aanvullende maatregelen om het gebruik van   openbaar vervoer en  fiets te stimuleren. Voor fase 1  is 
uitgewerkt met welke maatregelen binnen het concept Mobility as a Service (MaaS) kan worden voldaan 
aan de verkeersgeneratienorm (zie paragraaf 3.2 en onderliggende verkeersstudie). In de regels van het 
bestemmingsplan zijn verschillende voorwaarden opgenomen om te sturen op het aantal parkeerplaatsen 
en de verkeersgeneratie. Het maximum aantal verkeersbewegingen is vastgelegd en via beleidsregels kan 
getoetst  worden  of  het  uiteindelijke  programma  voldoet  aan  dit  maximum.  Parkeren  op  straat  is 
uitsluitend toegestaan voor enkele deelauto's en invaliden parkeren. 
 
Geluid  
Lang het spoor zal een scherm worden gerealiseerd met een hoogte van 5 meter. Ook op gebouwniveau 
zijn maatregelen noodzakelijk met het oog op de akoestische situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
de situering en vormgeving van buitenruimtes. Ook bij de indeling van de gebouwen en oriëntatie van de 
appartementen dient rekening te worden gehouden met de optredende geluidbelasting. In de planregels 
is vastgelegd dat geluidgevoelige bestemmingen moeten voldoen aan de voorkeursgrenswaarde of de 
vastgestelde  hogere  waarden.  Aan  het  hogere  waardenbesluit  worden  verschillende  voorwaarden 
verbonden ten aanzien van geluidluwe gevels, woningindeling en buitenruimtes. Hiermee is geborgd dat 
sprake is van een akoestisch aanvaardbare situatie. 
 
Trillingen 
Zonder  maatregelen  is  trillingshinder  op  korte  afstand  van  het  spoor  niet  uit  te  sluiten.  Uit  het 
vooronderzoek blijk dat er voldoende maatregelen beschikbaar zijn om de trillingshinder te reduceren tot 
de richtwaarde. In de regels van het bestemmingsplan is vastgelegd dat via dynamische berekening moet 
worden aangetoond dat  voldaan wordt aan  SBR‐richtlijn nieuwbouw, of als dat niet  kan  SBR‐richtlijn 
bestaande bouw. 
 
Externe veiligheid  
Vanwege  de  ligging  op  korte  afstand  van  het  spoor  is  een  verantwoording  van  het  groepsrisico 
noodzakelijk. Er zullen maatregelen worden getroffen om de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid bij een 
eventuele calamiteit te vergroten. Bijvoorbeeld door:  

‐ (nood)uitgangen aan de van het spoor afgekeerde zijden van gebouwen te situeren; 
‐ de  gebouwen  te  voorzien  van  afsluitbare  mechanische  ventilatiesystemen, 

brandwerende/brandvertragende  constructies  zoals  brandwerende  gevels, 
splinterwerend/brandwerend glas etc; 

‐ Goed getrainde BHV organisaties en afstemming van BHV organisaties onderling. 
Deze maatregelen kunnen niet worden geborgd in het bestemmingsplan. De gebouwmaatregelen worden 
vastgelegd in de omgevingsvergunning. 
 
 
Bodemkwaliteit 
Er  zijn  twee  restverontreinigingen  aanwezig  binnen  fase  1.  Bij  graafwerkzaamheden moet  rekening 
gehouden worden met saneringsmaatregelen bij deze twee restverontreinigingen. Ditzelfde geldt voor 
bemalingen en onttrekkingen, waarbij aanwezige of nabij gelegen grondwaterverontreinigingen worden 
beïnvloed. Met in achtneming van deze voorwaarden voor onderzoek en als dit nodig is voor sanering, 
vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor het plan. Waar nodig zal sanering plaatsvinden. Dit is 
in  een  overeenkomst  vastgelegd. Uit  aanvullend  onderzoek  blijkt  dat  ook  rekening  dient  te worden 
gehouden  met  aanwezigheid  van  PFAS  in  de  bodem.  Ook  hiervoor  geldt  dat  zo  nodig 
saneringsmaatregelen worden getroffen.  
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Fase 2 t/m 6 

De mitigerende maatregelen voor fase 2 t/m 6 zijn voor een groot deel in lijn met de hiervoor beschreven 
maatregelen voor fase 1. Dat geldt ook voor de wijze waarop de maatregelen en randvoorwaarden zullen 
worden geborgd  in het bestemmingsplan. Ten aanzien van de verkeersgeneratie, parkeren, geluid en 
trillingen  zullen  vergelijkbare  regelingen worden  opgenomen  in  het  bestemmingsplan, waar  relevant 
specifiek toegespitst op fase 2 t/m 6. Ook voor de fases geldt dat er waar het gaat om de bodemkwaliteit 
en nog aanwezige restverontreinigingen rekening dient te worden gehouden met saneringsmaatregelen. 
 
Voor  fase  2  t/m  6  dient  echter  op  onderdelen  ook  rekening  te  worden  gehouden  met  specifieke 
maatregelen. Hieronder een overzicht. 
 
Geluid 
Bij  de  ontwikkeling  van  de  meest  zuidelijke  bouwblokken  zijn  maatregelen  noodzakelijk  om  de 
geluidbelasting vanwege het spooremplacement te beperken. Gedacht wordt aan een scherm met een 
hoogte  van  20  meter.  Mogelijk  is  bij  een  beperkt  aantal  woningen  een  dove  gevel  noodzakelijk. 
Uitgangspunt is dat dove gevels zo veel mogelijk worden voorkomen. Net als ter hoogte van fase 1 zal ook 
aan de noordzijde van het plangebied een scherm van 5 m langs het spoor worden gerealiseerd (met een 
totale  lengte van 473 meter). Waar het gaat om geluidluwe gevels en buitenruimtes dient  te worden 
voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid. 
 
De mogelijke akoestische maatregelen bij Sligro zijn inmiddels in beeld gebracht en er vindt overleg plaats 
met  Sligro.  Als  concreet  bouwplan  beschikbaar  is,  worden  de  definitieve maatregelen  bepaald.  Als 
maatregel wordt onder andere de locatie van de parkeergarage in het bouwveld naast de Sligro aan de 
zijde  van het  laden  en  lossen  van de  Sligro  geplaatst. Hier mogen dus  geen  geluidgevoelige  functies 
komen. 
 
Externe veiligheid 
Binnen fase 2 t/m 6 dient niet alleen rekening te worden gehouden met het groepsrisico vanwege het 
vervoer over het spoor, maar ook met de aanwezigheid van het LPG‐tankstation. Voor de bouwblokken 
die  zijn  gelegen  binnen  het  invloedsgebied  voor  het  groepsrisico  kunnen  aanvullende maatregelen 
noodzakelijk  zijn.  In  het  bestemmingsplan  zal  een  nadere  afweging  en  verantwoording  worden 
opgenomen. 
 
Natuur  
Mogelijk dienen maatregelen  te worden  getroffen  in  verband met de aanwezigheid  van beschermde 
soorten binnen de Cartesiusdriehoek. Per bouwplan zal een actuele inventarisatie noodzakelijk zijn om de 
eventuele aanwezigheid van beschermde soorten en de in dat kader te treffen maatregelen in beeld te 
brengen. 
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4. Conclusie 43 

Uit de informatie in de aanmeldingsnotitie blijkt dat - gelet op de kenmerken van het project, de plaats 
van het project en de kenmerken van de potentiële effecten - belangrijke negatieve milieugevolgen 
kunnen optreden, maar dat deze met mitigerende maatregelen kunnen worden voorkomen. Dat geldt 
zowel voor de herontwikkeling van de gehele Cartesiusdriehoek als voor de realisatie van fase 1. Er is dan 
ook geen aanleiding voor het doorlopen van een mer-procedure in het kader van het bestemmingsplan 
Cartesiusdriehoek, fase 1. Uitgangspunt daarbij is dat de Cartesiusdriehoek wordt ontwikkeld conform de 
randvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het Koersdocument en dat waar nodig aanvullende 
maatregelen worden getroffen (overzicht in paragraaf 3.9 van deze notitie). 
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1.1 Aanleiding 

Het Koersdocument Cartesiusdriehoek geeft aan dat het autobezit en -gebruik moet wor-

den ontmoedigd. Dat is nodig vanuit gemeentelijke leefbaarheids- en gezondheidsdoel-

stellingen, maar wordt ook ingegeven door de capaciteit van de Cartesiusweg. 

 

De gemeenteraad heeft voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek op basis van de 

restcapaciteit van de te realiseren Westelijke Stadsboulevard (zie in het kader de uitleg 

over dit plan) de volgende verkeersgeneratienorm opgesteld: maximaal 370 motorvoer-

tuigbewegingen extra in het drukste spitsuur, van en naar de nieuwe ontwikkelingen 

binnen de Cartesiusdriehoek. Hierbij is rekening gehouden met een saldering van de hui-

dige functies die verdwijnen. De huidige functies die gehandhaafd blijven binnen de Car-

tesiusdriehoek, zoals bijvoorbeeld de Sligro en de bestaande functies die in het CAB ge-

bouw blijven, worden beschouwd als autonoom verkeer en maken dus geen deel uit van 

de 370 motorvoertuigbewegingen per uur. 

 

Het plan voor de Westelijke Stadsboulevard 

 

De wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug in Utrecht worden ingericht 

als stadsboulevard. Het gaat om de wegen vanaf de Pijperlaan tot aan de Marnixbrug. 

Dat zijn de: Pijperlaan, Joseph Haydnlaan, Lessinglaan, Spinozaweg, Vleutenseweg-

westzijde, Thomas à Kempisplantsoen, Cartesiusweg, St.-Josephlaan en de Marnixlaan 

tot aan de Marnixbrug. Samen vormen deze wegen de Westelijke Stadsboulevard. Een 

stadsboulevard is een veilige weg met groen en bomen waar je makkelijk en snel 

kunt oversteken. Een deel van de rijbaan van de Cartesiusweg wordt heringericht als 

groenstrook. De nieuwe inrichting van verbindingswegen in de stad tot stadsboule-

vards hoort bij het beleid van de gemeente Utrecht. De gemeente wil de stad gezond, 

aantrekkelijk en bereikbaar houden. De stadsboulevard is niet bedoeld voor het door-

gaand verkeer. Om die reden is ook een grens gesteld aan het aantal verkeersbewe-

gingen, dat extra van/naar de Cartesiusdriehoek rijdt. Het gemeentelijke mobiliteits-

plan ‘Slimme routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ vormt daarvoor de basis. 
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De Cartesiusdriehoek wordt ontwikkeld door Keystone Vastgoed (Fase 1) en MRP Deve-

lopment / Ballast Nedam (Fase 2 en verder). 

 

In dit rapport wordt eerst gekeken hoeveel verkeersbewegingen de plannen van Key-

stone Vastgoed, MRP Development en Ballast Nedam genereren en welke maatregelen 

genomen worden om tot maximaal 370 motorvoertuigbewegingen per uur te komen. 

Vervolgens wordt gekeken hoe dit door ‘Mobility as a Service’ (MaaS) maatregelen nog 

verder gereduceerd kan worden. 

 

 

1.2 Leeswijzer 

De opbouw van het rapport is als volgt. 

 

In hoofdstuk 2 is het programma van Keystone Vastgoed, MRP Development en Ballast 

Nedam gepresenteerd. 

 

In hoofdstuk 3 wordt de verkeersgeneratie van het totale programma bepaald aan de 

hand van de (standaard) beleidsregels van de gemeente Utrecht. 

 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 onderzocht welke extra maatregelen genomen worden 

om te komen tot de 370 motorvoertuigen per spitsuur op basis van het nieuwe pro-

gramma. 

 

In hoofdstuk 5 wordt gekeken welke MaaS maatregelen worden genomen en welk effect 

daarvan verwacht mag worden.  

 

In aanvulling op dit basisdocument zal per fase een notitie worden opgesteld, waarin op 

basis van het programma van die fase de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie wordt 

bepaald en de maatregelen nader worden geconcretiseerd. 
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Het programma voor de gehele Cartesiusdriehoek bestaat voornamelijk uit wonen aan-

gevuld met werken, maatschappelijke en commerciële voorzieningen, detailhandel, 

sportvoorzieningen, horeca en cultuur.  

 

Voor fase 1 (Keystone) is het programma: 

■ 340 m² bvo commerciële dienstverlening; 

■ 200 m² bvo creatieve bedrijvigheid; 

■ 230 m² bvo café/bar/cafetaria; 

■ 43 appartementen groot beleggershuur (80 – 130 m² bvo)1; 

■ 287 appartementen middelgroot beleggershuur (55 – 80 m² bvo). 

 

Voor het plangebied van Cartesiusdriehoek, fase 2 t/m 6 gelden in ieder geval de vol-

gende uitgangspunten: 

■ mix van koop- en huurwoningen (met bijbehorende parkeergebouwen en fietsenstal-

lingen), waarbij gebouwd wordt voor eenpersoonshuishoudens, stellen, mensen met 

een zorgbehoefte en gezinnen; 

■ minimaal 580 sociale huurwoningen waarvan er circa 500 worden ingezet voor een 

bijzonder huisvestingsconcept; 

■ maatschappelijke voorzieningen zoals een basisschool, kinderopvang, een medisch 

centrum, een sporthal en andere onderwijsvoorzieningen;  

■ commerciële voorzieningen zoals een (biologische) supermarkt en/of versmarkt, bij-

zondere winkels (kleinschalig), dienstverlening en horeca; 

■ werkruimtes; 

■ in het CAB gebouw wordt gedacht aan een samenhangend thema muziek, bewegen, 

sport, ontmoeting, zingeving en gezond eten en drinken, in combinatie met detailhan-

del. Bijvoorbeeld in de vorm van creatieve bedrijvigheid, brouwer, horeca, ateliers, 

muziekstudio's, multifunctionele ruimte voor muziek, sport, markt, exposities e.d. of 

een filmhuis. 
 

  

 
1  Het Actieplan Middenhuur gaat uit van gebruiksoppervlakte (GO) in plaats van brutovloerop-

pervlakte (BVO). Van deze woningen vallen er 26 in de categorie ‘middenhuur’. 

2  
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2.1 Wonen 

In de nieuwe Cartesiusdriehoek wordt stedelijk gewoond. De locatie zal aantrekkelijk zijn 

voor een mix van doelgroepen die voorkeur heeft voor stedelijk wonen. Het woonpro-

gramma bestaat uit: 

■ 165 appartementen ruim + extra groot (> 130 m²); 

■ 259 maisonnettes/stadswoningen (> 130 m²); 

■ 167 appartementen groot beleggershuur (80 – 130 m²); 

■ 704 appartementen koop/groot (80 – 130 m²); 

■ 648 appartementen middelgroot beleggershuur (55 – 80 m²); 

■ 50 appartementen koop middel (55 – 80 m²); 

■ 498 appartementen sociale huur (55 – 80 m²) met 100% deelauto’s; 

■ 129 appartementen sociale huur (tot 55 m²) met 100% deelauto’s; 

■ 163 appartementen klein beleggershuur (tot 55 m²); 

■ 57 appartementen koop klein (tot 55 m²). 

  

Het totale geraamde woonprogramma in de Cartesiusdriehoek bestaat uit maximaal 

2.840 woningen (koop en huur). Hiervan zijn minimaal 580 sociale huurwoningen, waar-

van circa 500 in de vorm van een bijzonder huisvestingsconcept. Het programma staat 

nog niet vast. Het beoogde programma, dat is doorgerekend, is opgenomen in bijlage 1. 

 

De woningen variëren in omvang van kleiner dan 55 m2 tot groter dan 130 m2 en bestaan 

uit appartementen en stadswoningen / grondgebonden maisonnettes. 
 

2.2 Niet-woonfuncties 

Het niet-woonprogramma is in tabel 2.1 samengevat. Het CAB-gebouw biedt ruimte aan 

een gemengd commercieel programma. Dit bestaat uit een deel nieuw programma, 

maar er zal ook een aantal bestaande functies in het CAB-gebouw behouden blijven (Op-

roer, dB's, Sportbox en creatieve bedrijven). Deze zijn apart aangegeven, want zij hebben 

geen invloed op de verkeersaantrekkende werking en zijn buiten het verkeersmodel ge-

houden. Indien deze worden vervangen door andere gelijkwaardige functies, dan heeft 

dat geen effect op de verkeersgeneratie. 

 

Omdat nu nog niet precies duidelijk is welke functies er in het CAB-gebouw zullen ko-

men, is met de wijze van bestemmen enige flexibiliteit opgenomen voor de invulling. 

Per functie zijn extra m2 toegestaan, mits het totaal aan niet-woonprogramma niet meer 

is dan het maximum van 16.000 m2 bij het CAB-gebouw. Het uitgangspunt in deze rap-

portage is het maximale programma retail/horeca en het programma dat fysiek kan en 

volgens het bestemmingsplan mag worden gerealiseerd. 

 

In het woongebied zijn ook diverse niet-woonfuncties voorzien op de begane grond. Als 

deze functies niet in het woongebied gerealiseerd worden, is het ook mogelijk gemaakt 

dat deze in het CAB-gebouw kunnen komen. Het is overigens niet mogelijk dat alle func-

ties uit het CAB-gebouw ook in het woongebied komen. 
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In het CAB-gebouw zal ruimte zijn voor meer bijzondere food, retail en horeca. Het Blue 

District concept biedt ruimte voor duurzame foodconcepten gericht op gezonde, biolo-

gische voeding. Daarmee is sprake van een onderscheidend nieuw aanbod. Dit komt tot 

uitdrukking in bijzondere concepten zoals een foodhall en/of foodmarkt  De nieuwe retail 

en horecafunctie voor het totale plangebied zijn gemaximeerd op gezamenlijk 6.000 m² 

bvo, waarvan o.a. 1.950 m² voor een supermarkt en 635 m² voor wijkgericht horeca aan-

bod. De overige ruimte (3.415 m² bvo) wordt voor 50-75% met retail en voor 25-50% met 

horeca ingevuld, afhankelijk van het specifieke concept. In de tabel 2.1 is ervan uitge-

gaan dat van de 3.415 m² 62,5% bestaat uit nieuwe retail en 37,5% uit nieuwe horeca.  

 

Op de VolkerRail locatie is ruimte voor de realisatie van een school, kinderdagverblijf en 

sporthal. Daarnaast zijn hier de bestaande bedrijven en creatieve bedrijvigheid mogelijk 

(zoals ook op basis van het vigerende bestemmingsplan kan). Omdat het nog niet duide-

lijk is of de school, het kinderdagverblijf en de sporthal op de VolkerRaillocatie zullen ko-

men, zijn de school en het kinderdagverblijf ook in het woongebied mogelijk gemaakt.  
 

Het programma niet-wonen is weergegeven in tabel 2.1.  

 nieuw bestaand totaal 

Nieuw CAB commercieel    

Supermarkt 1.950  1.950 

Overig retail 2.134  2.134 

Restaurant 1.281 1.600 2.881 

Bar/café 635  635 

Creatieve bedrijvigheid 2.655 1.045 3.700 

Multifunctionele hal 1.075 1.184 2.259 

Fitness/swimgym 650  650 

Muziek en dansstudio  1.660 1.660 

subtotaal 10.380 5.489 15.869 

    

basisschool 22 lokalen  22 lokalen 

    

Nieuw overig    

Sporthal 2.750   

Gezondheidscentrum 1.000   

Dienstverlening fase 2 e.v. 1.000   

Dienstverlening fase 1 340   

Bar café fase 1 230   

Subtotaal 5.320   

    

Totaal 15.700 5.489 21.189 

 

Tabel 2.1: Programma niet-wonen in m² bvo  
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3.1 Inleiding 

Bij het Koersdocument is gezamenlijk bepaald, mede op adviezen van Goudappel Cof-

feng, om de Cartesiusdriehoek autoluw te ontwikkelen. In de uitwerking is daarvoor ge-

zamenlijk een verkeersgeneratiemodel opgesteld. In deze rapportage is dit verkeersge-

neratiemodel benoemd als ‘gemeentelijk verkeersgeneratiemodel’. 

 

De verkeersgeneratie van het plangebied ‘Cartesiusdriehoek’ is bepaald conform:  

■ De beleidsregels uit de Nota Parkeernormen Fiets en Auto (d.d. 22 maart 2013) van de 

gemeente Utrecht. De Cartesiusdriehoek bevindt zich op dit moment in gebied B2. 

■ Het gemeentelijk verkeersgeneratiemodel van de gemeente Utrecht (d.d. 20 decem-

ber 2018, zie bijlage 1). 

 

Op grond van de Nota parkeernormen fiets en auto bestaat het standaard maatwerk uit: 

■ Inzet van deelauto’s. Bij een woningbouwontwikkeling kunnen in plaats van reguliere 

autoparkeerplaatsen parkeerplaatsen voor deelauto’s gerealiseerd worden. Een open-

bare parkeerplaats voor een deelauto vervangt vier reguliere autoparkeerplaatsen. 

Deze substitutie is voor maximaal 20% van de parkeereis mogelijk. Gebruikers van de 

ontwikkeling komen in geen geval in aanmerking voor een parkeervergunning. 

■ Realisatie van extra fietsparkeerplaatsen. In het A1-, A2- en B1-gebied geldt dat bij 

een ontwikkeling kan worden afgeweken van de parkeereis als extra fietsparkeer-

plaatsen (dus meer plaatsen dan normatief) worden gerealiseerd. Hierbij geldt dat 

voor elke autoparkeerplaats minder anderhalve fietsparkeerplaats meer gerealiseerd 

dient te worden. Deze substitutie is voor 10% van de parkeereis mogelijk. 

 

 

3.2 Parkeerbehoefte 

Conform het standaard maatwerk, berekend met het model ‘Parkeren en verkeer Cartesi-

usdriehoek’ van de gemeente Utrecht, is de (ongewogen) parkeerbehoefte (zonder dub-

belgebruik) als volgt: 

■ wonen lang parkeren: 1.313 parkeerplaatsen; 

3  
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■ al het kort parkeren + lang parkeren niet-woonfuncties: 837 parkeerplaatsen; 

■ deelauto’s: 132 parkeerplaatsen; 

■ totaal: 2.282 parkeerplaatsen. 

 

Door gebruik te maken van ‘dubbelgebruik’ van parkeerplaatsen kan de parkeerbehoefte 

zakken tot 2.183 parkeerplaatsen. 

 

 

3.3 Verkeersgeneratie  

De verkeersgeneratie is bepaald aan de hand van het model ‘Parkeren en verkeer Carte-

siusdriehoek’ van de gemeente Utrecht. In onderstaande tabellen zijn achtereenvolgens 

bepaald: 

■ De verkeersgeneratie van het nieuwbouwplan voor een B1 gebied (invoering betaald 

parkeren) maar zonder verdere maatregelen (tabel 3.1). 

■ De reductie van de verkeersgeneratie als gevolg van deeldauto’s (tabel 3.2). 

■ De reductie van de verkeersgeneratie als gevolg van extra fietsparkeerplaatsen (tabel 

3.3). 

■ De bruto verkeersgeneratie rekening houdend met de deelauto’s en extra fietspar-

keerplaatsen (tabel 3.4). 

■ De verkeersgeneratie van de huidige functies in de Cartesiusdriehoek, die verdwijnen 

(tabel 3.5). 

■ De netto verkeersgeneratie van het plan Cartesiusdriehoek, rekening houdend met 

bovenstaande (tabel 3.6). 

 

 

Etmaal 
werkdag 

ochtend-
spits 

avond-
spits 

verkeersgeneratie niet-wonen 2.279 199 299 

verkeersgeneratie wonen 7.522 602 602 

verkeersgeneratie totaal 9.801 801 901 

 

Tabel 3.1 : Verkeersgeneratie zonder maatregelen (standaard maatwerk) 
 

 

 

Etmaal 
werkdag 

ochtend-
spits 

avond-
spits 

reductie verkeersbewegingen -1.504 -120 -120 

verkeersbewegingen deelauto 666 27 27 

netto effect verkeer -838 -94 -94 

 

Tabel 3.2: Reductie als gevolg van deelauto’s (20% conform standaard maatwerk) 
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Etmaal 
werkdag 

ochtend-
spits 

avond-
spits 

reductie verkeer niet-wonen -228 -20 -30 

reductie verkeer wonen -752 -60 -60 

reductie verkeer totaal -980 -80 -90 

 

Tabel 3.3: Reductie als gevolg van realisatie van extra fietsparkeerplaatsen (10% conform 
standaard maatwerk) 
 
 

 

etmaal 
werkdag 

ochtend-
spits 

avond-
spits 

verkeer niet-wonen 2.051 180 270 

verkeer wonen 5.266 421 421 

verkeer deelauto's 666 27 27 

verkeer totaal 7.983 627 717 

 

Tabel 3.4: Verkeersgeneratie inclusief reducties deelauto’s en extra fietsparkeerplaatsen 
(standaard maatwerk) 
 

 

 

etmaal 
werkdag 

ochtend-
spits 

avond-
spits 

 huidige functies die verdwijnen -1.708 -154 -154 

 

Tabel 3.5: Verkeersgeneratie huidige functies die verdwijnen (standaard maatwerk) 
 
 

 
Etmaal 

werkdag 
ochtend-

spits 
avond-

spits 

verkeer totaal nieuwbouw 7.983 627 717 
verkeer totaal functies die ver-

dwijnen -1.708 -154 -154 

netto verkeerstoename totaal 6.275 474 564 

 

Tabel 3.6: Netto verkeerstoename (standaard maatwerk) 
 

 

Met standaard maatwerk is de verkeerstoename in de ochtend- en avondspits respec-

tievelijk 474 en 564 motorvoertuigen per uur. Dit past niet binnen de verkeersgenera-

tienorm van 370 motorvoertuigen per uur. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de 

verkeersgeneratie binnen de norm te houden. In hoofdstuk 4 wordt dit verder uitge-

werkt. 
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4.1 Inleiding 

Uit vorig hoofdstuk bleek dat met het ‘standaard maatwerk’ uit het parkeerbeleid van de 

gemeente Utrecht nog te veel motorvoertuigbewegingen in het drukste ochtend- en 

avondspitsuur worden gegenereerd. Om die reden zijn aanvullende maatregelen noodza-

kelijk. Dit is het ‘bijzonder maatwerk’, dat in dit hoofdstuk verder wordt uitgewerkt. Het  

bijzonder maatwerk kan alleen goed werken bij een overkoepelend MaaS (Mobility as a 

Service) systeem, dat integraal onderdeel is van het Blue District plan en al in de indie-

ning was voorzien. Dit wordt het Cartesius-MaaS genoemd. 

 

In maart 2017 is het Koersdocument Cartesiusdriehoek vastgesteld. Dit document gaat uit 

van een duurzame projectontwikkeling van de Cartesiusdriehoek. In het Koersdocument 

zijn maatregelen benoemd om de automobiliteit van toekomstige bewoners en bezoe-

kers te beperken en duurzame vervoerwijzen te stimuleren. Zo wordt bijvoorbeeld inge-

zet op de inzet van deelauto’s, de aanleg van een langzaam verkeer tunnel tussen de 

Cartesiusdriehoek en de Tweede Daalsedijk, parkeren op afstand voor bezoekers en een 

parkeertarief dat vergelijkbaar is met de binnenstad. 

 

Het ‘bijzonder’ maatwerkwerk bestaat uit: 

■ De Cartesiusdriehoek wordt gereguleerd A2 gebied2 (dit is ook in het Koersdocument 

benoemd en is inmiddels vastgesteld door de raad). 

■ Op de parkeernorm voor sociale huur en middenhuur (bewoners- en bezoekersdeel) in 

de categorie wonen is een korting van 25% toegepast conform het addendum Nota 

Parkeernormen vastgesteld door de gemeenteraad op 28 maart 2019. 

 

De parkeernormen en bijbehorende kengetallen voor het bepalen van de verkeersgene-

ratie zijn aangeleverd door de gemeente Utrecht op 20 december 2018 (Excel document 

‘Parkeren + verkeer Cartesiusdriehoek 20181220’). 

 

Het Cartesius-MaaS zorgt voor een verdere invulling van het bijzonder maatwerk. Eerder benoemde 

maatregelen die vallen binnen het bijzonder maatwerk zijn: 

 
2   Dit verwijst naar de gebiedsindeling van de Nota Parkeernormen Fiets en Auto. 

4  
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■ De A2 parkeernorm in plaats van B1 parkeernorm (het besluit hiervoor is reeds geno-

men door de raad). 

■ Parkeertarieven zijn conform A2 niveau. 

■ Bezoekers parkeren aan de rand van het gebied en betalen (hoge) parkeertarieven. 

■ Er komt een snelle fietsverbinding onder het spoor door richting de Tweede Daalsedijk 

en de binnenstad/Utrecht Centraal. De aanwezigheid van hoogwaardig openbaar ver-

voer is daarmee in de directe omgeving: Utrecht Zuilen op loopafstand en Utrecht Cen-

traal op fietsafstand (2 km). 

 

Concreet willen de ontwikkelende partijen investeren om te komen tot een Cartesius-MaaS. De pro-

jectbeschrijving is weergegeven in hoofdstuk 5. 

 

De uitgangspunten voor het Cartesius-MaaS zijn als volgt: 

■ Keystone Vastgoed BV biedt in fase 1 aan: 16 deelauto’s voor bewoners. Bij meer 

vraag naar deelauto’s zal de deelauto-aanbieder het aanbod verhogen. 

■ Deel-E-bikes worden vanaf oplevering op basis van behoefte beschikbaar gesteld. 

■ Alle Cartesius-bewoners krijgen een OV-chipkaart met een rit-tegoed voor bus en tram 

(gedurende drie jaar). Na drie jaar is de verwachting dat bewoners hun mobiliteitsge-

drag hebben aangepast.  

■ In de praktijk zal het vervoer voor bewoners 1 dag per week geregeld zijn (gedurende 

drie jaar zal een dagtegoed voor de Cartesius-MaaS worden aangeboden). 

■ Deze ambitie is zeer realistisch in combinatie met het in hoofdstuk 5 beschreven inte-

grale MaaS pakket van deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer. 

■ 44 extra deelautoparkeerplaatsen worden ten opzichte van het standaard maatwerk 

aangeboden (175 in plaats van 131 deelauto’s = 1 deelauto per 16 woningen). 

■ De substitutie ten behoeve van de inzet van deelauto’s is voor maximaal 40% van de 

parkeereis mogelijk voor sociale en middenhuur woningen en maximaal 30% van de 

parkeereis voor overige woningen. Dit zijn reële percentages, omdat het concept uit-

gaat van de realisatie meest OV- en fietsvriendelijke, gezonde wijk van Nederland. De 

doelgroepen, die zich hier vestigen, zijn gevoeliger voor het delen van mobiliteit dan 

in andere gebieden. In bijlage 2 is dit verder onderbouwd. 

■ Het realiseren van extra fietsparkeerplaatsen ten opzichte van het standaard maat-

werk. In het bijzonder maatwerk wordt de reductie van 25% toegepast voor de woon-

functies (in plaats van 10% bij het standaard maatwerk).  

 

Het Cartesius-MaaS wordt bovendien gerealiseerd als een MaaS voor heel Utrecht West: 

omwonenden en bedrijven uit Zuilen, Schepenbuurt, Tweede Daalsebuurt, Bloemenbuurt, 

Werkspoorkwartier en omgeving krijgen ook toegang. 

 

Het MaaS project met de extra deelauto’s, de deel-E-Bikes en de rittegoeden op de OV-

Chipkaart (1 dag per week) geven een concrete invulling van het bijzonder maatwerk. 

 

 

 



 

www.goudappel.nl Basisdocument Verkeer & Parkeren Cartesiusdriehoek te Utrecht 11 

 

 

4.2 Parkeerbehoefte 

Conform het standaard en bijzonder maatwerk, berekend met het model ‘Parkeren en 

verkeer Cartesiusdriehoek’ van de gemeente Utrecht, is de (ongewogen) parkeerbe-

hoefte (zonder dubbelgebruik) als volgt: 

■ wonen lang parkeren: 699 parkeerplaatsen; 

■ al het kort parkeren + lang parkeren niet-woonfuncties: 612 parkeerplaatsen; 

■ deelauto’s: 175 parkeerplaatsen; 

■ totaal: 1.487 parkeerplaatsen. 

 

Door gebruik te maken van ‘dubbelgebruik’ van parkeerplaatsen kan de parkeerbehoefte 

zakken tot 1.400 parkeerplaatsen. 

 

 

4.3 Verkeersgeneratie  

De verkeersgeneratie is bepaald aan de hand van het model ‘Parkeren en verkeer Carte-

siusdriehoek’ van de gemeente Utrecht. In onderstaande tabellen zijn achtereenvolgens 

bepaald: 

■ De verkeersgeneratie van het nieuwbouwplan voor A2 gebied met lagere parkeernor-

men voor sociale huur en middenhuur woningen, maar nog zonder aanvullende maat-

regelen (tabel 4.1). 

■ De reductie van de verkeersgeneratie als gevolg van deeldauto’s (tabel 4.2). 

■ De reductie van de verkeersgeneratie als gevolg van extra fietsparkeerplaatsen (tabel 

4.3). 

■ De bruto verkeersgeneratie rekening houdend met de deelauto’s en extra fietspar-

keerplaatsen (tabel 4.4). 

■ De verkeersgeneratie van de huidige functies in de Cartesiusdriehoek, die verdwijnen 

(tabel 4.5). 

■ De netto verkeersgeneratie van het plan Cartesiusdriehoek, rekening houdend met 

bovenstaande (tabel 4.6). 

 

 

Etmaal 
werkdag 

ochtend-
spits 

avond-
spits 

verkeersgeneratie niet-wonen 2.025 184 266 

verkeersgeneratie wonen 6.264 501 501 

verkeersgeneratie totaal 8.290 685 767 

 

Tabel 4.1 : Verkeersgeneratie zonder maatregelen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.goudappel.nl Basisdocument Verkeer & Parkeren Cartesiusdriehoek te Utrecht 12 

 

 

 

Etmaal 
werkdag 

ochtend-
spits 

avond-
spits 

reductie verkeer wonen overig -1.521 -122 -122 
red. verkeer sociale &midden-

huur -477 -38 -38 

verkeersbewegingen deelauto 999 40 40 

netto effect verkeer -999 -120 -120 

 
Tabel 4.2: Reductie als gevolg van deelauto’s (standaard & bijzonder maatwerk) 
 

 

 

Etmaal 
werkdag 

ochtend-
spits 

avond-
spits 

reductie verkeer niet-wonen -203 -18 -27 

reductie verkeer wonen -1.258 -101 -101 

reductie verkeer totaal -1.461 -119 -127 

 

Tabel 4.3: Reductie als gevolg van realisatie van extra fietsparkeerplaatsen (standaard & 
bijzonder maatwerk) 
 
 

 

Etmaal 
werkdag 

ochtend-
spits 

avond-
spits 

verkeer niet-wonen 1.823 166 239 

verkeer wonen 3.007 241 241 

verkeer deelauto's 999 40 40 

verkeer totaal 5.829 446 520 

 
Tabel 4.4: Verkeersgeneratie inclusief reducties deelauto’s en extra fietsparkeerplaatsen 
(standaard & bijzonder maatwerk) 
 
 

 

Etmaal 
werkdag 

ochtend-
spits 

avond-
spits 

 huidige functies die verdwijnen -1.708 -154 -154 

 

Tabel 4.5: Verkeersgeneratie huidige functies die verdwijnen (standaard & bijzonder 
maatwerk) 
 
 

 
Etmaal 

werkdag 
ochtend-

spits 
avond-

spits 

verkeer totaal nieuwbouw 5.829 446 520 
verkeer totaal functies die ver-

dwijnen -1.708 -154 -154 

netto verkeerstoename totaal 4.121 293 366 

 

Tabel 4.6: Netto verkeerstoename (standaard & bijzonder maatwerk) 
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Met bijzonder maatwerk is de verkeerstoename in de ochtend- en avondspits respec-

tievelijk 293 en 366 motorvoertuigen per uur. Dit past binnen de verkeersgeneratie-

norm van 370 motorvoertuigen per uur. In hoofdstuk 5 wordt het bijzonder maatwerk 

verder uitgewerkt. 
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5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de nadere invulling van het bijzonder maatwerk en 

de maatregelen vanuit het concept Mobility as a Service (MaaS). 

 

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste drempel om afscheid te nemen van de auto is: 

het niet voldoende vertrouwen hebben in de alternatieven. In het MaaS concept richten 

de ontwikkelende partijen zich om die reden op een compleet en laagdrempelig aanwe-

zig zijn van een alternatief, tegen een lagere prijs dan een eigen auto. Bovendien ligt de 

Cartesiusdriehoek op fietsafstand (2 km) van belangrijke voorzieningen als de binnenstad 

van Utrecht en station Utrecht Centraal. De fiets is daarom het belangrijkste vervoermid-

del voor de toekomstige inwoners van de Cartesiusdriehoek. 

 

Keystone Vastgoed en MRP/Ballast Nedam geven, naast de maatregelen genoemd in 

de vorige hoofdstukken, op de volgende wijze invulling aan het bijzonder maatwerk en 

het MaaS concept: 

■ het aanbieden van een elektrische deelauto in plaats van een deelauto op fossiele 

brandstoffen; 

■ voor fase 1 (Keystone Vastgoed) wordt uitgegaan van 16 deelauto’s voor bewoners. 

Bij meer vraag naar deelauto’s zal de deelauto-aanbieder het aanbod verhogen 

■ het aanbieden van deel-e-bikes; 

■ het aanbieden van fietsparkeerplaatsen voor bijzondere fietsen; 

■ het aanbieden van een kennismakingsabonnement per woning gedurende drie jaar. 

Het MaaS-aanbod is daarbij standaard onderdeel van het woningaanbod en bewoners 

krijgen gedurende een ingroeiperiode van 3 jaar gratis toegang tot een kennisma-

kingsabonnement (1x per maand) voor zowel deelauto, deel-e-bike als het openbaar 

vervoer van Q-Buzz; 

■ informatie en aanbod van de (MaaS-) alternatieven in een uitstekend werkende app 

en support. 

 

Voor fase 2 en verder (MRP/Ballast Nedam) is de ambitie om: 

5  
 
Mobility as a Service 
(Cartesius-MaaS) 
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■ meer deelauto’s realiseren in de volledige Cartesiusdriehoek dan het bijzonder maat-

werk vraagt: na de eerste twee fasen is het streven om door te groeien naar 250 

deelauto’s (75 deelauto’s meer dan de norm van het bijzonder maatwerk). 

 

Hieronder worden de maatregelen uitgewerkt. 

 

 

5.2 Deelsysteem E-Bikes 

Naast het aanbod van extra fietsparkeerplaatsen (conform Utrecht parkeerbeleid) is het 

tevens van groot belang om deel-e-bikes aan te bieden. De verwachting is dat alle be-

woners een eigen fiets bezitten, mede door de goed bereikbare en ruime fietsenstallin-

gen in het plangebied en voorzieningen op fietsafstand (onder andere de binnenstad en 

Utrecht Centraal). Naast de gewone fiets is de E-Bike steeds belangrijker geworden in 

stedelijke gebieden als alternatief voor autoritten in de regio Utrecht, waarvoor de e-bike 

beter geschikt is dan de gewone fiets. Een E-Bike bezitten vergt echter een grote inves-

tering. Met het deelsysteem wordt een financieel aantrekkelijker alternatief aangeboden. 

 

In het Cartesius-MaaS zullen e-bikes op meerdere locaties in de Cartesiusdriehoek be-

schikbaar zijn. 

 

Het gebruik (reserveren, openen en sluiten) ervan verloopt via dezelfde MaaS-applicatie 

als van de deelauto’s.  

 

Het gebruik van de e-bikes zal per uur en kilometer goedkoper worden aangeboden dan 

het gebruik van de deelauto’s om het autobezit en -gebruik verder te ontmoedigen. 

 

 

5.3 Openbaar vervoer 

Door de gunstige ligging ten opzichte van de NS stations Utrecht Zuilen en Utrecht Cen-

traal (op slechts 2 kilometer fietsafstand tot de fietsparkeergarage van Utrecht Centraal 

via de nieuwe fietstunnel) zullen de meeste bewoners de weg naar de trein goed weten 

te vinden. 

 

De drempel naar het stads- en streekvervoer (bus en tram) is vaak wat hoger. Vandaar 

dat het aanbod van de ontwikkelaars is om de regionale vervoerder Q-Buzz integreren in 

het Cartesius-MaaS aanbod. 

 

Elke bewoner krijgt naast de toegang tot de deelauto’s en deel-e-bikes ook standaard 

toegang tot het openbaar vervoer aanbod van Q-Buzz als onderdeel van het aangebo-

den kennismakingsabonnement. 

 

De concessie van Q-Buzz loopt tot 9 december 2023. Onduidelijk is welke vervoerder 

daarna de concessie mag rijden. Afspraken met Q-Buzz gelden dus tot 9 december 2023. 

Met een toekomstige nieuwe vervoerder kunnen daarom nog geen concrete afspraken 
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worden gemaakt. De ontwikkelaars zullen zich inspannen om minimaal dezelfde afspra-

ken, die zij sluit met Q-Buzz, ook met de nieuwe vervoerder overeen te komen. 

 

 

5.4 Deelauto’s 

Met name de beschikbaarheid van voldoende, diverse en aantrekkelijk deelauto’s is de 

belangrijkste reden van bewoners om wel of niet de eigen auto weg te doen. Om die re-

den wordt in de Cartesiusdriehoek met We Drive Solar vanaf de start een uitgebreide 

vloot van (elektrische) deelauto’s aangeboden.  

 

De elektrische deelauto’s geven invulling aan een gezonde en leefbare leefomgeving 

in Utrecht. 

 

Keystone Vastgoed zal in de eerste fase en het consortium MRPD – BND zullen in de 

tweede fase van de Cartesiusdriehoek 1 deelauto op 20 woningen aanbieden. De ambitie 

is bij fase 3 en verder 1 deelauto per 10 woningen beschikbaar te hebben. Dit is een veel 

groter aanbod, dan waar andere plannen van uit gaan. Doorgaans wordt 1 deelauto per 

30 woningen aangeboden. Zowel in fase 1 als latere fasen is het aandeel deelauto dus 

veel groter. 

 

In de Cartesiusdriehoek worden substantieel meer deelauto’s aangeboden dan in an-

dere projecten: 1 deelauto op 10/20 woningen in plaats van 1 deelauto op 30 wonin-

gen. 

 

Voor minder geld dan de maandelijkse kosten van een eigen auto krijgen bewoners toe-

gang tot hun eigen Cartesius-wagenpark. Een wagenpark dat bestaat uit de nieuwste en 

modernste auto’s zoals onder andere een compacte stadsauto (Renault ZOE, vergelijkbaar 

qua grootte met een Renault Clio / Volkswagen Polo, klasse B) en een luxe ritauto (Tesla 

Model 3, klasse F). Deze auto’s zijn bewust gekozen, omdat ze voor de meeste bewoners 

van de Cartesiusdriehoek als aantrekkelijker zullen worden ervaren vanwege het ruimte-

aanbod en de grote bereik per volle accu. Het afscheid nemen van de eigen auto zal 

daarmee veel gemakkelijker zijn. 

 

De range van deze elektrische auto is: 

■ Renault ZOE generatie 2 (2019): 360 km. 

■ Tesla Model 3: 475 km. 

 

Het aanbod is bovendien goedkoper dan de eigen auto. Het deelauto-aanbod van We 

Drive Solar is goedkoper dan het eigendom van een eigen auto als men minder dan vijf 

dagen per week de auto gebruikt. Dit zal voor de meeste bewoners van de Cartesiusdrie-

hoek het geval zijn. 
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5.5 Cartesius-MaaS: aanbod bij de woning 

De ontwikkelende partijen investeren in een kennismakingsabonnement per woning ge-

durende drie jaar. Deze werkwijze is ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal 

gemeenten, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, woningbouwcorporaties en We 

Drive Solar. Het MaaS-aanbod is daarbij standaard onderdeel van het woningaanbod en 

bewoners krijgen gedurende een ingroeiperiode van 3 jaar gratis toegang tot een kennis-

makingsabonnement voor zowel deelauto, deel-e-bike als het openbaar vervoer van Q-

Buzz. Projecten waar deze werkwijze eerder is toegepast laten een deelnamepercentage 

van 50% of hoger van bewoners zien. Met deze MaaS-aanpak wordt auto- en e-bikede-

len van nicheproduct naar hoofdmobiliteit. 

 

Deze aanpak zorgt voor een zeer laagdrempelig toegankelijk MaaS-concept: in het basis-

gebruik is het gratis en worden alleen kilometers in rekening gebracht volgens het ‘pay 

as you go’ principe. Voor extra mobiliteit is een aanvullend abonnement nodig waarmee 

men de zekerheid krijgt op altijd beschikbare e-bikes en deelauto’s. Die zekerheid blijkt 

in de praktijk belangrijker dan het verder verlagen van de instapdrempel: men wil de ze-

kerheid van een eigen auto met een systeem van gedeelde mobiliteit. 

 

Bij oplevering van de eerste woningen zal direct een hoogwaardig MaaS-aanbod worden 

aangeboden. Bij fase 1 (Keystone Vastgoed) zal een overaanbod worden gerealiseerd (16 

deelauto’s). Het aanbod is vervolgens levend en niet statisch: het aantal en type van zo-

wel deelauto’s als e-bikes past zich aan op basis van het feitelijk gebruik en de behoef-

tes van de bewoners. 

 

 

5.6 Ondersteunende maatregelen MaaS 

Bij de start is een hoog deelnamepercentage het doel, maar het kan beter. Het doel van 

de ontwikkelende partijen is op lange termijn de uitfasering van de eigen auto. Dat ver-

eist de best mogelijke MaaS-ervaring. De ervaring van de eigen auto is daarbij het uit-

gangspunt: altijd beschikbaar en werkend. Een MaaS-rit moet prettig verlopen en bij pro-

blemen moet de klant direct geholpen worden. Voor het Cartesius-MaaS wordt geïnves-

teerd in alle aspecten die hiervoor verantwoordelijk zijn: 

■ de beste app; 

■ de beste online klantomgeving. 
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■ de beste support. 

 

De beste app 

Voor de Cartesiusdriehoek wordt gebruik gemaakt van de beste MaaS-app die er beschik-

baar is: de Goodmoovs-app. Na activering van het account met een geldig rijbewijs kan 

de bewoner alles regelen met de app: rit-advies, reserveren, openen - en sluiten van zo-

wel auto’s als fietssloten, wijzigingen doorgeven et cetera. 

 

De beste online klantomgeving 

Gekoppeld aan de app is de mijn.goodmoovs.com klantomgeving. In deze omgeving 

heeft een bewoner van Cartesiusdriehoek alle gewenste functionaliteit zichtbaar. Van rit-

registratie, kilometeradministratie tot facturen en beheer abonnementen: alles is be-

schikbaar.  

 

De beste support 

Op basis van jaren ervaring is er een team beschikbaar van gecommitteerde specialisten 

om de bewoners van Cartesius de beste mobiliteit te kunnen bieden. De spil hierin is een 

pool van MaaS-medewerkers die in de Cartesiusdriehoek vanuit een speciale MaaS-hub, 

te realiseren in fase 2 en verder van de planontwikkeling, in het CAB-gebouw de mobili-

teit op locatie beheert: de local MaaS-hero’s. In de regio Utrecht zijn op dit moment al 

meerdere local hero’s actief. Speciale local MaaS-hero’s nemen de auto’s, e-bikes en 

laadpalen in Cartesiusdriehoek onder hun hoede. Dit is mede mogelijk doordat zowel de 

e-bikes, deelauto’s als de laadpalen in het Cartesius-MaaS zijn voorzien van een compu-

ter-kastje met mobiele verbinding. Op die manier is er volledige inzage én controle over 

alle auto’s, e-bike’s en laadpalen. 

 

 

5.7 Conclusie 

In de Cartesiusdriehoek worden een maatregelenpakket getroffen om de verkeersgene-

ratie van de nieuwbouwontwikkeling te beperken tot het niveau van maximaal 370 mo-

torvoertuigen per uur. Dit bestaand uit standaard maatwerk, bijzonder maatwerk en 

MaaS (Mobility as a Service) maatregelen. 

 

Vanuit het standaard maatwerk: 

■ Het aanbieden van deelauto’s volgens de maximale mogelijkheden van de Nota Par-

keernormen Fiets en Auto 2013. 

■ Het aanbieden van extra fietsparkeerplaatsen volgens de maximale mogelijkheden 

van de Nota Parkeernormen Fiets en Auto 2013. 

■ Bewoners komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning voor de openbare 

ruimte. 

 

Vanuit het bijzonder maatwerk: 

■ Het aanbieden van extra deelauto’s. 

■ Het aanbieden van extra fietsparkeerplaatsen. 

■ Uitgaan van een lagere parkeernormen (conform gebied A2). 
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■ Uitgaan van lagere parkeernormen voor sociale huur en middenhuur volgens het ad-

dendum bij het parkeernormenbeleid. 

■ Bezoekersparkeren aan de rand van het gebied in gebouwde parkeervoorzieningen 

aan de Cartesiusweg (met parkeertarieven conform A2 gebied). 

■ Verbeteren van de fietsverbinding met de binnenstad en Utrecht Centraal (aanleg 

fietstunnel), waardoor knooppunt Utrecht Centraal op fietsafstand komt te liggen (2 

km). 

 

Vanuit aanvullende maatregelen vanuit MaaS: 

■ Het aanbieden van elektrische deelfietsen. 

■ Het aanbieden van circa 1:10 deelauto’s bij voltooiing van de Cartesiusdriehoek. 

■ Het aanbieden van een MaaS-app met informatie, reis- en reserveringsmogelijkheden. 

■ Het aanbieden van een Mobility Hub in fase 2. 

■ Het stimuleren van het stads- en streekvervoer middels een OV-chipkaart met saldo 

voor een dag per week gedurende een proefperiode van 3 jaar. 
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Bijlage 1  
 
Model parkeren en 
verkeersgeneratie 
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Parkeren + verkeer Cartesiusdriehoek met 

standaard + bijzonder maatwerk Aanwezigheid parkeren, genormeerd volgens Nota Parkeernormen Utrecht 2013 en CROW

versie: 20 december 2018

Gemeente Utrecht

1a. PROGRAMMA 1b. PARKEEREIS CONFORM A2 MET STANDAARD + BIJZONDER MAATWERK

functies omvang norm aantal pp na aftrek langp. bezoek langp. bezoek langp. bezoek langp. bezoek langp. bezoek langp. bezoek langp. bezoek langp. bezoek langp. bezoek

totaal fiets/deelauto exclusief deelautopp's check

werkdag 

ochtend

werkdag 

ochtend

werkdag 

middag

werkdag 

middag

werkdag 

avond

werkdag 

avond

koop- 

avond

koop- 

avond nacht nacht

zaterdag- 

middag

zaterdag- 

middag

zaterdag- 

avond

zaterdag- 

avond

zondag- 

middag

zondag- 

middag

kantoor per 100 m2 bvo 0 m2 bvo 0,40 0 90% 0,34 0,02 0,40                     100% 100% 100% 100% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Commerciële dienstverlening 1.340 0,68 9 90% 0,49 0,12 0,68 100% 100% 100% 100% 5% 5% 75% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

retail (detailhandel) pp per 100 m2 BVO 2134,375 2,03 43 90% 0,18 1,64 2,03 30% 30% 60% 60% 10% 10% 75% 75% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%

arbeidsintensieve bezoekersextensieve bedrijven (industrie/lab/werkplaats) 0 0,53 0 90% 0,45 0,02 0,53 100% 100% 100% 100% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

arbeidsextensieve bezoekersextensieve bedrijven (loods/opslag/transport) 0 0,15 0 90% 0,13 0,01 0,15 100% 100% 100% 100% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

creatieve bedrijvigheid (bedrijfsverzamelgebouw/atelier) 2655 0,40 11 90% 0,29 0,07 0,4 100% 100% 100% 100% 5% 5% 75% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

basisschool kiss & ride 22 lokalen 0,375 8 100% 0,00 0,38 0,375 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

basisschool personeel 22 lokalen 0,43 9 90% 0,39 0,00 0,43 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

supermarkt 1950 1,20 23 90% 0,11 0,97 1,2 30% 30% 60% 60% 40% 40% 80% 80% 0% 0% 100% 100% 40% 40% 50% 50%

gezondheidscentrum 1000 0,53 5 90% 0,21 0,26 0,53 100% 100% 75% 75% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

cafe bar cafetaria 865 3,00 26 90% 0,27 2,43 3 30% 30% 40% 40% 90% 90% 85% 85% 0% 0% 75% 75% 100% 100% 45% 45%

restaurant 1280,625 6,00 77 90% 1,08 4,32 6 30% 30% 40% 40% 90% 90% 95% 95% 0% 0% 70% 70% 100% 100% 40% 40%

Dansstudio/fitness 650 0,51 3 90% 0,05 0,41 0,51 10% 10% 40% 40% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 60% 60% 90% 90% 25% 25%

Multifunctionele sporthal / evenementenhal 3825 2,25 86 90% 0,10 1,92 2,25 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 75% 75%

appartementen ruim+extra groot (>130 m2) 165 woningen 0,98 162 50% 0,34 0,15 0,98 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

maisonettes/stadswoningen (>130 m2) 259 0,98 254 50% 0,34 0,15 0,98 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

appartementen groot beleggershuur (80-130 m2) 167 0,90 150 50% 0,30 0,15 0,9 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

appartementen koop groot (80-130 m2) 704 0,90 634 50% 0,30 0,15 0,9 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

appartementen middelgroot beleggershuur (55-80 m2) 648 0,62 403 50% 0,22 0,09 0,6225 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

appartementen koop middel (55-80 m2) 50 0,77 39 50% 0,29 0,09 0,77 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

appartementen sociale huur 55-80 m2 met 100% deelauto's 498 0,62 310 50% 0,22 0,09 0,6225 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

appartementen sociale huur tot 55 m2 met 100% deelauto's 129 0,38 49 50% 0,09 0,10 0,38 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

appartementen klein beleggershuur (tot 55 m2) 163 0,38 62 50% 0,09 0,10 0,38 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

appartementen koop klein (tot 55 m2) 57 0,38 22 50% 0,09 0,10 0,38 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

starterswoningen Keystone (tot 55 m2) = HUUR?? 0 0,38 0 50% 0,09 0,10 0,38 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

kantoor per 100 m2 bvo 0 m2 bvo 0,50 0 0,0 0,0 0,0 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Commerciële dienstverlening 1.340 0,77 9 8,2 6,6 1,6 7                 2                 7                 2                 0                 0                 5                 1                 -             -             -             -             -             -             -             -             

retail (detailhandel) pp per 100 m2 BVO 2134,375 2,30 43 39,0 3,9 35,1 1                 11               2                 21               0                 4                 3                 26               -             -             4                 35               -             -             -             -             

arbeidsintensieve bezoekersextensieve bedrijven (industrie/lab/werkplaats) 0 0,60 0 0,0 0,0 0,0 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

arbeidsextensieve bezoekersextensieve bedrijven (loods/opslag/transport) 0 0,17 0 0,0 0,0 0,0 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

creatieve bedrijvigheid (bedrijfsverzamelgebouw/atelier) 2655 0,50 11 9,6 7,6 1,9 8                 2                 8                 2                 0                 0                 6                 1                 -             -             -             -             -             -             -             -             

basisschool kiss & ride 22 lokalen 0,375 8,3 8,3 0,0 8,3 =kiss & ride -             3                 -             3                 -             3                 -             3                 -             3                 -             3                 -             3                 -             -             

basisschool personeel 22 lokalen 0,43 9,5 8,5 7,7 0,0 =personeel 8                 -             8                 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             3                 

supermarkt 1950 1,36 23 21,1 2,1 19,0 1                 6                 1                 11               1                 8                 2                 15               -             -             2                 19               1                 8                 1                 9                 

gezondheidscentrum 1000 0,60 5 4,8 2,1 2,6 2                 3                 2                 2                 0                 0                 0                 0                 -             -             0                 0                 0                 0                 0                 0                 

cafe bar cafetaria 865 3,40 26 23,4 2,3 21,0 1                 6                 1                 8                 2                 19               2                 18               -             -             2                 16               2                 21               1                 9                 

restaurant 1280,625 6,80 77 69,2 13,8 55,3 4                 17               6                 22               12               50               13               53               -             -             10               39               14               55               6                 22               

Dansstudio/fitness 650 0,51 3 3,0 0,3 2,7 0                 0                 0                 1                 0                 3                 0                 3                 -             -             0                 2                 0                 2                 0                 1                 

Multifunctionele sporthal / evenementenhal 3825 2,55 86 77,5 3,9 73,6 2                 37               2                 37               4                 74               4                 74               -             -             4                 74               4                 74               3                 55               

appartementen ruim+extra groot (>130 m2) 165 woningen 1,11 162 81 56 25 28               2                 28               5                 50               20               45               17               56               -             34               15               45               25               39               17               

maisonettes/stadswoningen (>130 m2) 259 1,11 254 127 88 39 44               4                 44               8                 79               31               70               27               88               -             53               23               70               39               62               27               

appartementen groot beleggershuur (80-130 m2) 167 1,02 150 75 50 25 25               3                 25               5                 45               20               40               18               50               -             30               15               40               25               35               18               

appartementen koop groot (80-130 m2) 704 1,02 634 316 211 105 105            11               105            21               190            84               169            74               211            -             127            63               169            105            148            74               

appartementen middelgroot beleggershuur (55-80 m2) 648 0,94 403 201 141 61 70               6                 70               12               127            49               113            42               141            -             84               36               113            61               98               42               

appartementen koop middel (55-80 m2) 50 0,94 39 19 14 5 7                 0                 7                 1                 13               4                 12               3                 14               -             9                 3                 12               5                 10               3                 

appartementen sociale huur 55-80 m2 met 100% deelauto's 498 0,94 310 155 108 47 54               5                 54               9                 97               37               87               33               108            -             65               28               87               47               76               33               

appartementen sociale huur tot 55 m2 met 100% deelauto's 129 0,43 49 24 12 13 6                 1                 6                 3                 10               10               9                 9                 12               -             7                 8                 9                 13               8                 9                 

appartementen klein beleggershuur (tot 55 m2) 163 0,43 62 31 15 16 7                 2                 7                 3                 13               13               12               11               15               -             9                 10               12               16               10               11               

appartementen koop klein (tot 55 m2) 57 0,43 22 11 5 6 3                 1                 3                 1                 5                 5                 4                 4                 5                 -             3                 3                 4                 6                 4                 4                 

starterswoningen Keystone (tot 55 m2) = HUUR?? 0 0,43 0 0 0 0 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

totaal niet-wonen 302                  272                    50                    221                  33               85               36               109            21               160            35               194            -             3                 22               187            21               163            11               100            

totaal wonen 2.084               1.040                699                  341                  350            34               350            68               629            273            560            239            699            -             420            204            560            341            490            239            

totaal 2.386               1.312                750                  562                  382            119            385            178            650            432            594            433            699            3                 441            391            581            504            500            339            

totaal niet-wonen + wonenbezoek 152            213            453            467            3                 413            525            350            

totaal niet-wonen 100% 17% 73% 65% 39% 71% 49% 41% 72% 69% 88% 0% 1% 43% 85% 42% 74% 22% 45%

totaal wonen 100% 34% 16% 50% 10% 50% 20% 90% 80% 80% 70% 100% 0% 60% 60% 80% 100% 70% 70%

totaal 100% 31% 24% 51% 21% 51% 32% 87% 77% 79% 77% 93% 1% 59% 70% 77% 90% 67% 60%

Aanname clusters met dubbelgebruik: maximum aanwezigheid

1. wonen langparkeren apart: maatgevend is de nacht = 100% = 699 pp's 699                  100%

2. al het kortparkeren + langparkeren niet-wonen 612 pp's 525                  86%

3. deelauto's = 100% = 175 pp's 175                  100%

TOTAAL 1487 PP'S 1.400               94%
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Parkeren + verkeer Cartesiusdriehoek met 

standaard + bijzonder maatwerk

VERKLARINGEN KLEURGEBRUIK:INPUTGEGEVEN BEWONERSGARAGE(S)

versie: 20 december 2018 ADDENDUM INPUT WERKERS+BEZOEKERSGARAGE(S)

Gemeente Utrecht BELANGRIJKE OUTPUT DEELAUTO-VOORZIENING

1a. PROGRAMMA 1b. PARKEEREIS 1c.VERKEERSGENERATIE

functies omvang Parkeernormen (A2) aantal parkeerplekken kencijfer CROW weekdag weekdag               werkdag ochtendspitsuur avondspitsuur

totaal langp. bezoek totaal langpark bezoek per parkeerplaats totaal omrekenfactor totaal % tov totaal % tov totaal

conform A2 in+uit naar werkdag in+uit werkdag in+uit werkdag in+uit

kantoor per 100 m2 bvo 0 m2 bvo 0,40 95% 5% 0 0,0 0,0 3,50 0 1,33 0 9% 0,0 9% 0

Commerciële dienstverlening 1340 m2 bvo 0,68 80% 20% 9 7,3 1,8 4,67 43 1,33 57 9% 5 9% 5

retail (detailhandel) pp per 100 m2 BVO 2134 m2 bvo 2,03 10% 90% 43 4,3 39,0 6,63 287 1,11 319 3% 10 9% 29

arbeidsintensieve bezoekersextensieve bedrijven (industrie/lab/werkplaats) 0 m2 bvo 0,53 95% 5% 0 0,0 0,0 5,10 0 1,33 0 9% 0 9% 0

arbeidsextensieve bezoekersextensieve bedrijven (loods/opslag/transport) 0 m2 bvo 0,15 95% 5% 0 0,0 0,0 7,33 0 1,33 0 9% 0 9% 0

creatieve bedrijvigheid (bedrijfsverzamelgebouw/atelier) 2655 m2 bvo 0,40 80% 20% 11 8,5 2,1 5,33 57 1,33 75 9% 7 9% 7

basisschool kiss & ride 22 lokalen 0,38 0% 100% 8 0,0 8,3 12,03 99,25 1,33 132 50% 66 9% 12

basisschool personeel 22 lokalen 0,43 100% 0% 9 9,5 0,0 5,32 50 1,33 38 25% 9 18% 7

supermarkt 1950 m2 bvo 1,20 10% 90% 23 2,3 21,1 20,73 485 1,00 485 9% 44 9% 44

gezondheidscentrum 1000 m2 bvo 0,53 45% 55% 5 2,4 2,9 8,20 43 1,33 58 9% 5 9% 5

cafe bar cafetaria 865 m2 bvo 3,00 10% 90% 26 2,6 23,4 3,67 95 1,00 95 3% 3 18% 17

restaurant 1281 m2 bvo 6,00 20% 80% 77 15,4 61,5 5,83 448 1,00 448 3% 13 25% 112

Dansstudio/fitness 650 m2 bvo 0,51 10% 90% 3 0,3 3,0 5,08 17 1,00 17 7% 1 9% 2

Multifunctionele sporthal / evenementenhal 3825 m2 bvo 2,25 5% 95% 86 4,3 81,8 3,50 301 1,00 301 7% 21 9% 27

appartementen ruim+extra groot (>130 m2) 165 woningen 0,98 0,68 0,30 162 112 50 4,50 728 1,11 808 8% 65 8% 65

maisonettes/stadswoningen (>130 m2) 259 woningen 0,98 0,68 0,30 254 176 78 4,50 1142 1,11 1268 8% 101 8% 101

appartementen groot beleggershuur (80-130 m2) 167 woningen 0,90 0,60 0,30 150 100 50 3,22 484 1,11 538 8% 43 8% 43

appartementen koop groot (80-130 m2) 704 woningen 0,90 0,60 0,30 634 422 211 3,22 2042 1,11 2266 8% 181 8% 181

appartementen middelgroot beleggershuur (55-80 m2) 648 woningen 0,75 0,62 0,44 0,19 403 282 122 1,33 536 1,11 596 8% 48 8% 48

appartementen koop middel (55-80 m2) 50 woningen 0,77 0,58 0,19 39 29 10 1,50 58 1,11 64 8% 5 8% 5

appartementen sociale huur 55-80 m2 met 100% deelauto's 498 woningen 0,75 0,62 0,44 0,19 310 217 93 1,50 465 1,11 516 8% 41 8% 41

appartementen sociale huur tot 55 m2 met 100% deelauto's 129 woningen 0,38 0,18 0,20 49 23 26 1,50 74 1,11 82 8% 7 8% 7

appartementen klein beleggershuur (tot 55 m2) 163 woningen 0,38 0,18 0,20 62 29 33 1,33 83 1,11 92 8% 7 8% 7

appartementen koop klein (tot 55 m2) 57 woningen 0,38 0,18 0,20 22 10 11 1,50 32 1,11 36 8% 3 8% 3

starterswoningen Keystone (tot 55 m2) = HUUR?? 0 woningen 0,38 0,18 0,20 0 0 0 1,33 0 1,11 0 8% 0 8% 0

programma niet-wonen 15.744 m2 bvo P-eis niet-wonen 183 vgl MBM var 4 302 57 245 verkeersgeneratie niet-wonen 2025 184 266

programma wonen: 2840 woningen P-eis wonen 1879 vgl MBM var 4 2084 1401 683 verkeersgeneratie wonen 6264 501 501

P-eis totaal 2062 vgl MBM var 4 2386 1458 927 verkeersgeneratie totaal 8290 685 767

2a. Reductie door omzetting naar deelauto's 2b. reductie parkeereis door deelauto's 2c. reductie verkeersgeneratie door deelauto's

reductie parkeren wonen overig -30% -30% -30% -396 -264 -133 reductie verkeer wonen overig -30% -1521 -122 -122

reductie P sociale & middenhuurwon. -40% -40% -40% -305 -209 -96 red. verkeer sociale &middenhuur -40% -477 -38 -38

extra parkeerplekken voor deelauto's 8% 8% 8% 175 118 57 verkeersbewegingen deelauto 8% 2,0 999 7% 40 9% 40

totale reductie parkeren wonen -25% -25% -25% -526 -354 -172 netto effect verkeer -25% -999 -120 -120

Factor deelautoplekken 25%

3a. Reductie door omzetting naar fiets 3b. reductie parkeereis door fiets 3c. reductie verkeersgeneratie door fiets

reductie parkeren niet-wonen -10% -10% -10% -30 -6 -24 reductie verkeer niet-wonen -10% -203 -18 -27

reductie parkeren wonen -20% -25% -10% -419 -350 -68 reductie verkeer wonen -20% -1258 -101 -101

reductie parkeren totaal -19% -24% -10% -449 -356 -93 reductie verkeer totaal -19% -1461 -119 -127

4a. Subtotaal na omzetting 2 en 3 4b. Subtotaal parkeereis na omzetting 2b en 3b 4c. Subtotaal verkeersgeneratie na omzetting 2c en 3c

parkeereis niet-wonen 271 51 220 verkeer niet-wonen 1823 166 239

parkeereis wonen 964 578 386 verkeer wonen 3007 241 241

parkeereis deelauto's 175 118 57 verkeer deelauto's 999 40 40

subtotaal parkeren 1411 748 663 verkeer totaal 5829 446 520

extra fietsplekken 673 534 139

5a. Reductie door dubbelgebruik 5b. Reductie parkeereis door dubbelgebruik 5c. Reductie verkeer door dubbelgebruik

aanvullende mogelijkhwis reductie parkeren niet-wonen -14% -58% -26% -87 -29 -58 reductie verkeer werkers+bezoek 0% 0 0 0

wonen + bezoekers + werkers in één garagesysteem. reductie parkeren wonen 0% 0% 0% 0 0 0 reductie verkeer bewoners 0% 0 0 0

reductie parkeren deelauto's 0% 0% 0% 0 0 0 reductie verkeer deelauto's 0% 0 0 0

totaal -87 -29 -58 totaal effect 0% 0 0 0

6a. Reductie door verdwijnen huidige functies 6b Reductie parkeereis door verdwijnen huidige functies (en parkeerruimte) 6c Reductie verkeersgeneratie door verdwijnen huidige functies (berekening GC/VRU)

Care autoherstel -2500 m2 6,400 per 100 m2 1 -160 9% -14,4 9% -14,4

Gemeentewerf -5200 m2 SALDERING IS HIER NIET VAN TOEPASSING 2,700 1 -140 9% -12,6 9% -12,6

Bedrijven Wisselstraat -40000 m2 2,470 1 -988 9% -88,9 9% -88,9

Post NL -2300 m2 4,000 1 -92 9% -8,3 9% -8,3

Shurgard (opslag, CAB) -5916 m2 2,700 1 -160 9% -14,4 9% -14,4

GDV matrassen (CAB?) -2457 m2 4,900 1 -120 9% -10,8 9% -10,8

TOTAAL -58373 m2 -1661 -149 -149

Ter vergelijking: CROW 317:

2,20 per 100 m2 1,33 -1708 9% -154 9% -154

7a. Totalen met standaard maatwerk 7b. Parkeereis met standaard + bijzonder maatwerk 7c. Verkeersgeneratie met standaard + bijzonder maatwerk

totaal langpark bezoek

parkeereis niet-wonen 22 163               werkdag ochtendspitsuur avondspitsuur

parkeereis wonen 578 386 verkeer totaal nieuwbouw 5829 446 520

parkeereis deelauto's 175 gemiddelde verkeersproductie/pp 4,4 0,34 0,39

parkeereis totaal 1324 718 605 netto verkeerstoename totaal 4121 293 366



 

www.goudappel.nl Invulling MaaS Cartesiusdriehoek B2-1 

 

 

De publicatie ´Mijn auto, jouw auto, onze auto - Deelautogebruik in Nederland: omvang, 

motieven en effecten´ uit december 2015 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

(KiM) geeft een uitgebreid overzicht met ontwikkelingen in binnen- en buitenland, om-

vang en gebruik van de deelauto, motivaties, ervaringen en voorkeuren, succesfactoren 

van deelauto-concepten, effecten van autodelen en een blik op de toekomst.  

 

In deze publicatie concludeert het KiM: ‘De autodelers in Nederland bezitten nu ruim 

30% minder auto’s dan voordat ze met autodelen begonnen’ (inleiding hoofdstuk 6).3 

Deze conclusie wordt gebaseerd op een aantal elementen. Aan het begin van paragraaf 

6.2 staat: ‘Sinds respondenten met autodelen zijn gestart, is hun autobezit afgenomen 

van gemiddeld 0,85 auto’s per huishouden naar 0,72 auto’s per huishouden (figuur 6.1).’ 

Dit is een afname van 15%. Vervolgens staat in paragraaf 6.2: ‘Een groot deel van het 

deelautogebruik vormt een alternatief voor de aanschaf van een eigen auto. Dat zegt 

20% van de autodelers die huren via een organisatie en 40% van de autodelers die hu-

ren via een particulier (figuur 6.2). […] Bovendien gaf 37% van de mensen die wel een 

auto hadden, aan een extra auto te hebben gekocht als ze niet waren gaan autodelen. 

De deelauto vervult voor hen blijkbaar de functie van tweede auto. Van de mensen die 

voorheen geen auto hadden, zou zonder de deelauto 8% wel een eigen auto hebben ge-

kocht.’ Het KiM concludeert daarom: ‘Als we ook de niet-waarneembare effecten meene-

men, is het autobezit van de respondenten gedaald van 1,08 in het nulalternatief naar 

 
3  Dit wordt ondersteund door een onderzoek van Goudappel Coffeng in opdracht van 

Greenwheels, waaruit blijkt dat 30% van de Greenwheels gebruikers een eigen auto 

heeft ingeleverd. 
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0,72 auto’s per huishouden nu: een daling, dus, van 0,36 auto’s per huishouden.’ En dat 

is een afname van 33%. 

 

Vervolgens worden in paragraaf 6.2 andere onderzoeken aangehaald, waaruit ook een 

duidelijke daling van het autobezit blijkt. 

 

Het KiM stelt ook ‘grote veranderingen in de persoonlijke levenssfeer, zoals samenwo-

nen, een scheiding, een nieuwe baan, of het krijgen van een kind, zijn vaak aanleiding 

om ingesleten mobiliteitskeuzes te heroverwegen’ (paragraaf 6.1). Juist het verhuizen 

naar een nieuwe woning betekent dat de bewoners een nieuwe mobiliteitskeuze moe-

ten maken. 

 

Vanwege de specifieke eigenschappen van de toekomstige Cartesiusdriehoek en de kwa-

liteit van het Cartesius MaaS is de verwachting dat een afname van de parkeervraag van 

40% mogelijk is. 

 

Daarom vindt Goudappel Coffeng het aannemelijk om voor het effect van autodelen uit 

te gaan van de waarneembare en niet-waarneembare effecten, per saldo dus een af-

name van het autobezit met 30% - 40%. 

 

Voor een maximaal effect is het uiteraard belangrijk dat het autodelen zo eenvoudig mo-

gelijk gemaakt wordt. Dit betekent onder meer dat: 

■ de deelauto’s binnen het complex beschikbaar moeten zijn;  

■ er variëteit is in het aanbod van deelauto’s; 

■ bewoners automatisch lid zijn van de deelauto via bijvoorbeeld de Vereniging van Ei-

genaren of via de servicekosten, waardoor alleen voor het daadwerkelijke gebruik 

wordt betaald en mensen zich mede-eigenaar voelen. 

 

Daarnaast leidt de aanwezigheid van regulering in de omgeving tot een grotere stimu-

lans voor het gebruik van de deelauto. Het is ook belangrijk dat er voldoende deelauto´s 

beschikbaar zijn. Het KiM gaat hier niet op in.  

 

Het toenemend gebruik van deelauto’s in Nederland is vooral te zien in de grote steden, 

maar ook in minder stedelijke gebieden neemt het aantal deelauto’s toe4. Het grootste 

gedeelte van de deelauto’s is te danken aan carsharing platforms waar particulieren hun 

auto te huur aanbieden. In grote steden zijn er logischerwijs meer auto’s beschikbaar en 

is de kans op een goed functionerend deelauto systeem groter dan in minder stedelijke 

gebieden. Het succes van deelauto’s hangt ook samen met de parkeerdruk in wijken die 

over het algemeen hoger is in stedelijke gebieden. 

 

Het CROW noemt een aantal effecten van het toenemend deelautogebruik: 

■ Deelauto’s zijn nieuwer en schoner dan het gemiddelde wagenpark in Nederland. Ook 

zijn deelauto’s vaker elektrisch (4% ten opzichte van 1%). Dit heeft tot gevolg dat de 

 
4  https://www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/nieuws-mobiliteit-en-gedrag/september-2017/ge-

bruik-deelauto’s-groeit 
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uitstoot per gereden kilometer met een deelauto lager zal zijn dan het Nederlands ge-

middelde. 

■ Naast de milieuvoordelen heeft het toenemend deelautogebruik ook tot gevolg dat er 

ruimte vrij komt waar anders auto’s geparkeerd stonden. Volgens MoMo Car-Sharing5 

vervangt elke deelauto tussen de 4 en 8 personenauto’s6. Projectontwikkelaars bieden 

steeds vaker een deelauto aan om het aantal parkeerplaatsen te kunnen verminde-

ren. 

■ Door de hoge aanschafkosten van een auto is er geen prikkel om bij elke rit een af-

weging tussen verschillende modaliteiten te maken7. Bij autodelen hangen de kosten 

bijna volledig af van het gebruik en niet van het bezit. Dit heeft tot gevolg dat het ge-

bruik van de fiets (14%) en het openbaar vervoer (trein: 36%, bus: 28%) toeneemt bij 

het gebruik van een deelauto. 

■ Het gebruik van een deelauto is goedkoper voor mensen die weinig rijden (<10.000 

km per jaar). Nederlanders rijden gemiddeld 9.000 km per jaar waardoor er dus een 

grote groep is waarvoor autodelen een kostenbesparing oplevert. 

■ Autodelen kan bijdragen aan een vermindering van vervoersarmoede. Niet alle plaat-

sen zijn even goed met het openbaar vervoer te bereiken waardoor het gebruik van 

een auto noodzakelijk kan zijn om de arbeidsmarkt te bereiken8. Een deelauto bied 

een alternatief voor het kopen van een auto wat niet voor iedereen een mogelijkheid 

is. 

■ Openbaar vervoer en autodelen kunnen elkaar ook complementeren, de eerste en 

laatste (kilo-)meters van een reis met het openbaar vervoer zorgen vaak voor een 

grote stijging van de reistijd. Een deelauto kan de reistijd met het openbaar vervoer 

flink verminderen, vooral als de toegang tot een deelauto eenvoudig is (denk bijvoor-

beeld aan MaaS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5  More Options for Energy Efficient Mobility through Car-Sharing 
6  http://www.epomm.eu/docs/1615/factsheet3dutchfinal.pdf 
7  https://kpvvdashboard-4.blogspot.com/2011/05/milieueffecten.html 
8  https://www.crow.nl/downloads/pdf/verkeer-en-vervoer/crow-kpvv/factsheet-autodelen-10-

communicatie-en-promotie-va 
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1 Inleiding

De Cartesiusdriehoek wordt ontwikkeld in de komende jaren. De Cartesiusdriehoek
behoort samen met de 2e Daalsedijk en het Werkspoorkwartier tot het erfgoed van de
spoorwegen in Utrecht. De driehoek tussen de sporen werd vanouds gebruikt als
rangeerterrein en werkplaats van NS. De Cartesiusdriehoek is een bedrijventerrein van
ruim 15 hectare in Utrecht dat ingeklemd ligt tussen de
Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. Het gebied is
eigendom van NS Stations.

Vooruitlopend op de volledig invulling van het gebied wordt voor de ontwikkelvelden
3 en 10 een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Op de overige velden in het
plangebied is ook een transformatie naar woongebied voorzien. De ruimtelijke
procedures hiervoor zijn in een minder ver gevorderd stadium.

In het Koersdocument Cartesiusdriehoek1 wordt het gebied uitvoerig beschreven en
wordt er ook een concept van de stedenbouwkundige invulling gegeven. De
plangrenzen (groene gestreepte lijn) zijn weergegeven in onderstaande figuur. Voor de
gewenste stedenbouwkundige invulling dient de akoestische situatie in het kader van
de MER-beoordeling in beeld te worden gebracht.

Figuur 1.1 Plangrenzen Cartesiusdriehoek (groen gestreepte lijn)

1 Koersdocument Cartesiusdriehoek, Utrecht, van maart 2017. Het koersdocument is een coproductie van NS, de
eigenaar van de locatie, en de gemeente Utrecht.
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In dit onderzoek wordt de toekomstige geluidsbelasting op de concept
stedenbouwkundige invulling uit het Koersdocument globaal getoetst aan de regels van
de Wet geluidhinder (Wgh), de Geluidnota Utrecht2 en de verleende
omgevingsvergunning in het kader van de Wabo. Hierbij worden alle relevante
geluidsbronnen beoordeeld die voor woningbouw van belang zijn. Ook worden -op
hoofdlijnen- mogelijke maatregelen beschouwd om de geluidbelasting in het gebied
terug te brengen.

Het onderzoeksgebied bezit een hoge mate van complexiteit en verschillende
geluidbronnen zijn van invloed:

1. Railverkeerslawaai van de treinen tussen zowel tussen Amsterdam en Utrecht
als Den Haag/Rotterdam en Utrecht;

2. Wegverkeerslawaai van de Cartesiusweg;
3. Industrielawaai van het gezoneerde industrieterrein ‘Lage Weide’;
4. Emplacementslawaai (rangerende treinen en activiteiten op ‘Emplacement

Utrecht CS en Cartesiusweg’).

In deze rapportage wordt uitgegaan van de vigerende wetgeving in combinatie met het
geluidbeleid van de gemeente Utrecht. Dit beleid is gebaseerd op normen uit de Wet
geluidhinder en geeft tevens aan hoe de gemeente omgaat met ontheffingsverzoeken
indien niet voldaan kan worden aan de grenswaarden voor nieuwbouw. De relevante
wetgeving wordt in hoofdstuk 2 nader uitgelegd.

Momenteel is de Cartesiusdriehoek een gemengd bedrijventerrein van 15,4 hectare.
Voor een beperkt deel is de bedrijvigheid nog gerelateerd aan de spoorwegen – zoals
de verkeersleidingpost van ProRail. Bij de transitie naar woningbouw wordt de functie
bedrijventerrein opgeheven. Het plan ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar
Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. In onderstaande figuur is een luchtfoto gegeven
van de huidige situatie.

Figuur 1.2 Luchtfoto huidige situatie (bron: Koersdocument)

2 Geluidnota Utrecht 2014 - 2018, van 11 februari 2014

1.1 Doel akoestisch
onderzoek

1.2 Stedenbouwkundig
plan Cartesiusdriehoek
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In Figuur 1.3 is de gewenste stedenbouwkundige invulling op basis van het
Koersdocument schematisch weergegeven.

Figuur 1.3 Invulling plangebied obv Koersdocument

De bouwblokken variëren in bouwhoogte van 4 tot 15 bouwlagen. Op deze
bebouwingsblokken zijn de geluidbelastingen vanwege de verschillende geluidbronnen
bepaald en globaal getoetst aan de wettelijke kaders.

In deze rapportage wordt allereerst in hoofdstuk 2 ingegaan op het wettelijke kader,
waarna in hoofdstuk 3 de gehanteerde uitgangspunten en de gebruikte invoergegevens
worden besproken. In hoofdstuk 4 komen de berekeningsresultaten per geluidbron aan
de orde. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met de samenvatting van de
resultaten van alle geluidbronnen samen.

1.3 Leeswijzer
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2 Verkort wettelijk kader

Het wettelijk kader wordt voornamelijk gevormd door de Wet geluidhinder (Wgh), het
spooremplacement heeft een vergunning in het kader van de Wabo. Het geluid van het
emplacement op de nieuwbouw moet tevens berekend en beoordeeld worden. Beide
kaders worden in onderstaande paragrafen nader toegelicht

De regels van de Wet geluidhinder gelden alleen binnen de zone van een geluidsbron.
Binnen deze zone vindt dus het akoestisch onderzoek plaats. Onderstaande tabel geeft
kort samengevat een overzicht van de voor dit plan relevante grenswaarden voor de
nieuwbouw van woningen.

Tabel 2.1 Geluidsgrenswaarden bij nieuwbouw van woningen

Bron Voorkeursgrenswaarde Maximale ontheffingswaarde

Railverkeerslawaai 55 dB 68 dB

Wegverkeerslawaai 48 dB 63 dB

Industrielawaai 50 dB(A) 55 dB(A)

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 geluidsbelasting (de
maximale ontheffingswaarde) is niet toelaatbaar. De nieuwbouw van woningen is in
principe niet mogelijk wanneer de geluidsbelasting op de gevel meer bedraagt dan de
maximale ontheffingswaarde.

Een geluidsbelasting in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de ten hoogst
toelaatbare geluidsbelasting is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Dit
afwegingsproces krijgt vorm in de hogere grenswaarde procedure voor geluid.
Algemeen geldt dat ten aanzien van de te verlenen hogere waarden dat ze moeten
passen binnen het geldende wettelijk kader en het gemeentelijk geluidsbeleid.

Bij de aanvraag van een bouwvergunning zal aangetoond dienen te 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.

Alvorens de berekende waarden van het wegverkeer (Cartesiusweg) te toetsen aan de
geldende grenswaarden moet artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast worden.
Het resultaat van de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer wordt
met 5 dB verlaagd voor wegen waarvoor de snelheid 50 km per uur bedraagt. Wegen
ingericht als 30 km/uur zones vallen buiten de werking van dit artikel.

De hierboven genoemde grenswaarden in dB worden uitgedrukt in ‘Lden’. Dit is een
jaargemiddelde van de geluidsniveaus in een etmaal waarbij rekening wordt gehouden
met de verschillen in hinderlijkheid in de te onderscheiden etmaalperioden. Het
berekende geluidsniveau van de avondperiode wordt verhoogd met 5 dB; de

2.1 Geluid op nieuwbouw
binnen plangebied

2.1.1. Wet geluidhinder
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nachtperiode met 10 dB. Voor industrielawaai geldt een afwijkende dosismaat in
dB(A), de etmaalwaarde. Dit is de hoogste waarde van de drie etmaalperioden inclusief
de hierboven vermelde toeslag. De geluidsbelasting wordt bepaald voor de periode
10 jaar na realisatie.

De grenswaarden uit de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsbelasting op een
gevel. Dit is volgens de definitie de constructie waarmee binnen en buiten gescheiden
wordt; inclusief het dak. Een blinde gevel, een dove gevel, een geluidsscherm dat
bouwkundig is verbonden met het gebouw en de geluidswalzijde van
geluidswalwoningen worden in de Wet geluidhinder specifiek benoemd als zijnde geen
gevel. Op een gevel waarin geen te openen delen, waaronder ventilatievoorzieningen,
zitten, hoeft dus vanuit de Wet geluidhinder niet te worden getoetst3.

Wanneer er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron, moet ook worden
bekeken wat de gecumuleerde geluidsbelasting is. Hiervoor wordt de Rekenmethode
cumulatieve geluidsbelasting gebruikt waarbij wordt rekening gehouden met de
verschillen in hinder per type geluidsbron. Het onderzoeken van cumulatie is conform
het rekenvoorschrift alleen van belang als de voorkeurswaarde vanwege meerdere
geluidsbronnen wordt overschreden. Er gelden geen grenswaarden voor de
gecumuleerde geluidsbelasting; wel moet er een afweging worden gemaakt. Een
gecumuleerde geluidsbelasting van 68 dB kan bijvoorbeeld nog als acceptabel worden
beschouwd omdat deze waarde overeenkomt met de maximale ontheffingswaarde voor
bestaand binnenstedelijk wegverkeer (=63 dB incl. aftrek 5 dB art 110g Wgh)4.

De zones van de spoorwegen zijn afhankelijk van de hoogte van de geluidsemissie die
is vastgelegd in een apart wettelijk besluit. Op basis van de hoogte van de
geluidproductieplafonds op de betrokken referentiepunten bij de spoorlijnen Utrecht-
Amsterdam en Utrecht-Rotterdam varieert de zonebreedte tussen de 200 en 300 meter.

De zone van het industrieterrein ‘Lage Weide’ ligt deels over het plangebied.

Het emplacement heeft een omgevingsvergunning in het kader van de Wabo5. Binnen
deze vergunning is de geluidsproductie vastgelegd op de bestaande bebouwing in de
omgeving. De nieuwbouw wordt getoetst aan de geluidsproductie van het emplacement
op basis van de vigerende vergunning.

Specifiek voor het geluid van het spooremplacement is in de Geluidnota Utrecht in
paragraaf 4.2.3. de volgende tekstpassage opgenomen.

Een emplacement is zowel een bedrijf (inrichting) als een onderdeel van het nationale
spoorwegennet. Vanuit de wet wordt het geluid van het rangeren en opstellen van
treinen als bedrijfsmatige activiteit gezien en strenger beoordeeld dan het geluid van
het doorgaande spoorverkeer.

Het geluid van rijdende treinen op het emplacement (buiten de dienstregeling) is wat

3 Verblijfsruimten aan een dove gevel moeten conform het Bouwbesluit wel een andere gevel hebben waar middels een
te openen raam kan worden gespuid.
4 Bij de gecumuleerde geluidbelasting wordt de 5 dB aftrek voor wegverkeer niet toegepast. De omgerekende norm
voor het absolute niveau zou daardoor 5 dB hoger zijn.
5 De vigerende vergunning is afgegeven in het kader van de Wet milieubeheer. De ‘inrichtingen’ zijn overgeheveld naar
de Wabo. De revisievergunning zal hier onder vallen.

2.1.2. Toetsing
emlacementslawaai
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betreft beleving vergelijkbaar met het geluid van het doorgaande treinverkeer. Toch
leidt het tot een andere toetsing van het geluid op de gevels van woningen. De
gemeente Utrecht kiest nadrukkelijk voor het toevoegen van woningen in het
stationsgebied. We hanteren dan ook een beleidsmatig minder strenge normstelling
voor het rijgeluid van treinen die horen bij een inrichting. Dit biedt ruimte voor
woningbouw zonder dat het leidt tot een wezenlijke toename van geluidshinder.

Het beleid voor het rijgeluid van treinverkeer op inrichtingen volgt de volgende
stappen:

• de laagste voorkeursgrenswaarde voor spoorweggeluid bij geluidsgevoelige
bestemmingen (55 dB(A)) is in ieder geval toelaatbaar als geluidsniveau voor
het rijgeluid van treinen die horen bij een inrichting;

• als het rijgeluid van de inrichting meer dan 7 dB onder het geluid van het
doorgaande treinverkeer blijft, mag dit meer dan 55 dB(A) veroorzaken. Het
geluid van de treinen van de inrichting is dan akoestisch gezien
verwaarloosbaar en er zal geen extra hinder door ontstaan.

Bovenstaand beleid maakt het eerder mogelijk woningen te realiseren in de
omgeving van een inrichting waarover treinen rijden. Immers, anders zou de toets
plaatsvinden op basis van alle bronnen tezamen. Naast de beleidsregels voor het
rijgeluid wordt het ‘overige geluid’ getoetst aan de hand van de VNG-publicatie
Bedrijven en Milieuzonering6. Het geluidbeleid van de gemeente Utrecht is in deze lijn
opgezet waarbij voor het rijgeluid een specifieke uitwerking is vastgesteld. Het overige
geluid moet specifiek worden beoordeeld en gekarakteriseerd afhankelijk van de
gebiedstypering en ligging van woningen ten opzichte van wegen. In tabel 2.2 zijn
richtwaarden weergegeven die overgenomen zijn uit het geluidbeleid van de gemeente
Utrecht (ref: tabel 4.2). Paragraaf 3.4 gaat meer in op de specifieke situatie van
nieuwbouw nabij het emplacement.

Tabel 2.2 Richtwaarden voor geluid op gevels tgv bedrijven/inrichtingen

Nieuw te bouwen woningen of appartementen met geluidsbelastingen die hoger zijn
dan de voorkeurswaarden7 uit de Wet geluidhinder mogen niet gebouwd worden
zonder daar een hogere waarde procedure voor te doorlopen. De voorwaarden leggen
de initiatiefnemer een inspanning op voor een leefbare woonomgeving als compensatie
voor het bouwen in een lawaaiige situatie. Dit wordt planologisch verankerd via de
hogere waarde beschikking en de planregels in een bestemmingsplan. Het bevoegd
gezag, de gemeente Utrecht, heeft voor dergelijke situaties beleid opgesteld.
Dit geldt niet alleen voor bronnen die onder de wet geluidhinder vallen maar ook voor
inrichtingen zoals het emplacement.

6 Basis voor de VNG publicatie is de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening
7 De Wet geluidhinder hanteert het begrip ‘ten hoogst toelaatbare waarde’. In deze notitie wordt echter gebruik gemaakt
van de in de praktijk gangbare benamingen van grenswaarden.

2.2 Ontheffingsbeleid
Geluidnota gemeente
Utrecht
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De volgende relevante voorwaarden bij het verlenen van een hogere waarde voor
zelfstandige woningen groter dan 30 m2 in Utrecht zijn opgenomen in de Geluidnota
Utrecht:

De woning heeft tenminste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het
geluidsniveau is daar niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te
onderscheiden geluidsbronnen.

De woning bevat voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel.
Dit geldt voor tenminste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van de
oppervlakte van het verblijfsgebied.

Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan
de geluidsluwe zijde. Het geluidsniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger
zijn dan bij de geluidsluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per
woning.

Voor niet-zelfstandige woonruimte (bejaardencentra, studenteneenheden) of
zelfstandige woonruimte met een oppervlakte ≤30m2 worden op individueel
woningniveau geen eisen gesteld. Op gebouwniveau dient tenminste 50% van de
wooneenheden te zijn gesitueerd aan een gevel met een geluidsbelasting van maximaal
5 dB boven de voorkeursgrenswaarde.

Figuur 2.1 Voorwaarden uit geluidbeleid gemeente Utrecht

2.2.1. Geluidsluwe gevel

2.2.2. Woningindeling

2.2.3. Buitenruimte

2.2.4. niet-zelfstandige
woonruimte

plangebied
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3 Uitgangspunten geluidsbronnen

Om het geluid op de ontwikkeling te kunnen berekenen zijn er geluidsmodellen
opgesteld waarin de bebouwing uit het Koersdocument (zie hoofdstuk 1) is ingepast in
de bestaande omgeving. De gehanteerde hoogte van de verschillende bouwblokken is
weergegeven in Figuur 3.1. Vervolgens zijn de verschillende geluidsbronnen daarin
opgenomen.

Figuur 3.1 Hoogte bebouwing zoals opgenomen in het Koersdocument

De uitgangspunten voor de geluidsbronnen zijn in de onderstaande paragrafen
vastgelegd. De geluidbelastingen zijn berekend met het programma Geomilieu versie
4.30 van leverancier dgmr en bepaald conform Standaard-rekenmethode II van het
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.

Voor het uitvoeren van de toetsing van de geluidbelasting vanwege het railverkeer op
de geplande woonblokken uit het Koersdocument is uitgegaan van de brongegevens uit
het geluidregister8. De gegevens uit het geluidregister zijn gedownload op 19 februari
2018.

De woningbouw wordt gerealiseerd op basis van een aantal kwaliteitsdoelstellingen
zoals vastgelegd in het Koersdocument Cartesiusdriehoek dat door NS Vastgoed in

8 http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregister.html

3.1 Railverkeerslawaai
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samenwerking met de gemeente Utrecht is opgesteld. Hierbij is een ambitie opgegeven
om uit te gaan van een relatief hoog kwaliteitsniveau voor wat betreft het geluid van
het railverkeerslawaai. Het ambitieniveau bestaat voor geluid uit een geluidsbelasting
van ten hoogste 63 dB en indien mogelijk bouwen tot de voorkeurswaarde 55 dB of
lager.

Zonder schermen is de geluidsbelasting maximaal 67 dB. Omdat in de planvorming
een ambitiewaarde van 63 dB is gesteld kan hier alleen met hoge geluidschermen aan
voldaan worden omdat ook de bebouwing relatief hoog is. Met de toepassing van een 3
meter hoog scherm wordt op een groot gedeelte de ambitiewaarde van 63 dB nog
overschreden. Dit is met name het geval op de zuidelijke bouwblokken naast het spoor
in de richting van Amsterdam (kavel 6 en 79). Op de noordelijke blokken naast het
betreffende spoor bedraagt de geluidbelasting met een 3 meter hoog scherm maximaal
61 dB. De toepassing van balkonschermen of loggia’s is dan niet meer mogelijk om
een geluidluwe gevel te creëren omdat de overschrijding meer dan 5 dB bedraagt dan
de voorkeurswaarde voor spoor van 55 dB (zie paragraaf 4.1). Hierom is een 5 meter
hoog geluidsscherm langs het spoor van Utrecht naar Amsterdam als uitgangspunt
opgenomen. De schermlengte voor de MER-beoordeling bedraagt 473 meter vanaf
station Zuilen tot 30 meter voorbij het zuidelijkste gebouw aan centrumzijde.

De plangrenzen van de Cartesiusdriehoek liggen binnen de geluidszone van de
Cartesiusweg. De berekeningen worden normaliter uitgevoerd voor het toekomstig
maatgevend jaar. In de regel is dit 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan. Bij
de gemeente Utrecht zijn de verkeerscijfers voor de Cartesiusweg opgevraagd voor het
jaartal 2030. Deze aantallen zijn ingevoerd in het geluidmodel.

De wegdekverharding bestaat in de huidige situatie uit dicht asfaltbeton (DAB). De
maximale snelheid bedraagt 50 km/uur. Er zijn vooralsnog geen toekomstige
wijzigingen voorzien in het type wegdek, zodat ook in de toekomstige situatie DAB als
uitgangspunt is gehanteerd. Een overzicht van de verkeersgegevens is weergegeven in
Bijlage I.

Voor het onderzoek naar het industrielawaai is het zonemodel van het gezoneerde
industrieterrein Lage Weide bij de gemeente Utrecht opgevraagd. In Figuur 3.2 is de
zonegrens van het actuele zonebeheermodel weergegeven. Dit is de 50 dB(A) contour
op 5 meter hoogte. Zoals te zien is in de figuur loopt de zonegrens gedeeltelijke over
het plangebied.

9 Zie hoofdstuk 4 voor de ligging van de kavels

3.2 Wegverkeerslawaai

3.3 Industrielawaai
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Figuur 3.2 Zonegrens industrieterrein Lage Weide

Aan het model is de bebouwing van het Koersdocument toegevoegd en zijn
vervolgens de geluidbelastingen op de gevel bepaald.

Uit navraag bij de gemeente Utrecht blijkt dat er nog zo’n 1,5 dB geluidruimte is op de
zonebewakingspunten. Deze ruimte kan in de toekomst nog opgevuld worden. Voor de
bepaling van een maximale geluidbelasting in de toekomst is het opvullen van de
geluidruimte van de aanwezige bedrijven het uitgangspunt. Dit gebeurt door 1,5 dB op
te tellen bij de berekende geluidbelastingen.

Het emplacement strekt zich uit van de Bleekstraat in het zuidoosten tot aan de
Cartesiusweg in het noordwesten, inclusief de stationslocatie. Het emplacement is een
inrichting die valt onder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onder de
activiteiten van het emplacement vallen o.a. het warmdraaien, wassen en opstellen van
treinen in de nacht en het rijden van en naar deze overstandlocaties. Deze
rijbewegingen vallen niet onder het doorgaande treinverkeer dat reeds beoordeeld
wordt in het kader van de woningbouw door de Wet geluidhinder.

Het geluidsmodel van het ‘Emplacement Utrecht CS en Cartesiusweg’ is in beheer bij
ProRail. Met behulp van dit model is ten behoeve van de beoordeling van goede
ruimtelijke ordening getoetst hoeveel geluid er op de nieuwbouwlocatie te verwachten
is. Voor de uitgangspunten die bij dat geluidsmodel horen wordt verwezen naar de
vigerende vergunning uit 2006. Bij die vergunning horen vaste toetspunten direct nabij
de inrichting. Als de nieuw te bouwen woningen passen binnen de grenswaarden en
gemeentelijk geluidbeleid dan kan gesproken worden over een goede ruimtelijke
ordening. ProRail heeft een revisie van deze vergunning in voorbereiding, echter deze
is nog niet in een vrijgegeven fase zodat er bij de planvorming ook geen rekening mee
gehouden kan worden.

3.4 Emplacement

Zonegrens
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4 Resultaten per geluidsbron

Dit hoofdstuk geeft de resultaten van de berekende geluidsbelastingen op de locaties
waar nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien. De akoestische situatie wordt beschreven
aan de hand van de geluidbelastingen van de verschillende geluidsbronnen in relatie tot
de vigerende wettelijke kaders. Op een visuele manier inzichtelijk gemaakt welke
bouwblokken uit Koersdocument vanuit het aspect geluid specifiek worden belemmerd
dan wel nadere aandacht vergen vanwege de eisen uit het gemeentelijke geluidbeleid
zoals het creëren van een geluidluwe gevel.

De resultaten per geluidsbron zijn in de volgende paragrafen beschreven. Aangegeven
is hoe hoog de geluidsbelastingen zijn en wat de gevolgen daarvan zijn voor het
project. De beoordeling van alle bronnen tezamen is opgenomen aan het einde van dit
hoofdstuk. Soms wordt een verwijzing gemaakt naar het bouwblok op een bepaald
kavel. De kavelnummers van 0 tot en met 10 worden in onderstaande figuur
weergegeven. Voor kavel 3 en 10 wordt reeds een bestemmingsplan voorbereid.

Figuur 4.1 Kavelnummers van de voorziene bebouwing van het Koersdocument

De berekeningsresultaten geven aan op welke locatie er op voorhand van mag worden
uitgegaan dat de geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde ligt. Dit is
weergegeven met een groene kleur op de gevel van de bouwblokken, de realisering van
een geluidsgevoelige bestemming is zonder meer mogelijk en hoeft daarvoor geen
hogere waarde besluit te worden genomen. Voor de gevallen waarbij de
geluidsbelasting ligt tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale
ontheffingswaarde is een ontheffingsprocedure benodigd, dit is weergegeven met een
gele kleur. Een rode kleur geeft aan dat de geluidsbelasting groter is dan de maximale
ontheffingswaarde. De bouw van een geluidsgevoelige bestemming is dan alleen
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mogelijk door toepassing van een dove gevel tenzij nog te bouwen aanvullende
afscherming zorgt voor een voldoende lage geluidsbelasting.

Hieronder zijn de resultaten per juridische bron opgenomen. De kleuren van de
berekende geluidbelastingen geven het volgende aan:
• groen: voldoet aan de voorkeurswaarde
• geel: boven de voorkeurswaarde maar nog onder de maximale ontheffingswaarde
• rood: boven de maximale ontheffingswaarde

In figuur 4.2 zijn de maximale geluidbelastingen vanwege het railverkeerslawaai
weergegeven op de gebouwen in het Koersdocument. Uitgangspunt is hierbij reeds de
realisatie van een 5 meter hoog scherm naast het spoor in de richting van Amsterdam
(zie paragraaf 3.1 voor de onderbouwing).
Bij railverkeerslawaai is er een extra kleur toegevoegd aan de legenda van de
geluidbelastingen. Voor railverkeerslawaai hantert de gemeente Utrecht een
ambitiewaarde van 63 dB. Dit is een lager streven dan de maximale ontheffingswaarde
van 68 dB die volgens de wet mogelijk is. In onderstaande figuren zijn de
geluidbelastingen tussen 63 dB en de 68 dB daarom oranje gekleurd. De resultaten zijn
ook in Bijlage II weergegeven op grotere kaartbladen.

Figuur 4.2 Maximale geluidbelasting per rekenpunt vanwege het railverkeer

4.1 Railverkeerslawaai
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Uit de resultaten blijk dat op bijna alle gevels die naar het spoor gericht zijn de
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden (gele bolletjes). Op het blok op kavel 9 in
het noorden wordt zelfs de maximale ontheffingswaarde overschreden. Indien hier
geluidgevoelige bestemmingen zijn voorzien, kunnen deze alleen gerealiseerd worden
met een dove gevel (en een geluidluwe gevel). Op de overige locaties wordt voldaan
aan de maximale ontheffingswaarde. De ambitiewaarde van 63 dB die de gemeente
hanteert wordt overschreden op bouwblok in kavel 7. Op deze hoogte van de voorziene
bebouwing heeft het geplande geluidscherm van 5 meter geen of slechts een beperkt
effect. De overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde aan de spoorzijde richting
Amsterdam bevinden zich daardoor ook met name op de hogere bouwlagen.

In onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen ook grafisch in 3D weergegeven
zodat zichtbaar wordt vanaf welke hoogte de overschrijdingen ontstaan. Tevens kan op
basis van de figuren een inschatting worden gemaakt of aan de eis van een geluidluwe
uit het gemeentelijke beleid voldaan kan worden.

Figuur 4.3 Geluidbelasting railverkeer op gevels vanaf het zuiden beschouwd

Figuur 4.4 Geluidbelasting railverkeer op gevels vanaf het zuiden beschouwd
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Bij de geel en oranje gekleurde delen is er alleen woningbouw met ontheffing mogelijk
mits er voldaan wordt aan de eis van minimaal één geluidluwe gevel zoals vast gelegd
in het geluidbeleid van de gemeente. Op basis van het huidige ontwerp lijkt er op bijna
alle blokken aan deze eis te kunnen worden voldaan mits er type ‘doorzonwoningen’
gerealiseerd worden, waarbij de gevel aan achterzijde gezien vanaf het spoor geluidluw
is. Alleen bij de hogere bouwblokken tot 45 meter in het zuiden op kavel 7 kan niet aan
de eis voldaan worden omdat vanwege de geluidbelastingen van het spoor zowel de
voor- als achter gevel geluidbelast wordt met een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde tot gevolg.

Het verder verlagen van de geluidbelasting met maatregelen aan het spoor is
nauwelijks mogelijk. In het geluidregister worden op een groot gedeelte van het
voorliggende spoor reeds raildempers toegepast en als uitganspunt is al een 5 meter
hoog scherm gehanteerd. Een nog hoger scherm zal naar verwachting stuiten op
stedenbouwkundige bezwaren van de gemeente.

Met de slimme toepassing van balkonschermen of (afsluitbare) loggia’s kunnen
geluidluwe gevels gecreerd worden op de locaties met een overschrijding tot 60 dB. In
de ‘Notitie geluidsaspecten bij planvorming - 2017 V8.0’ van de gemeente Utrecht
wordt beschreven hoe een te openen afschermende voorziening als gelijkwaardig kan
worden beschouwd.

Een te openen afschermende voorziening kan als gelijkwaardig worden beschouwd ,
indien:

• er wordt voldaan aan de geschetste minimale afmetingen van de luwe gevel en;
• de geluidbelasting op de luwe gevel in “geopende toestand” van de afsluitbare

buitenruimte niet meer dan 5 dB hoger is dan de voorkeursgrenswaarde
waarbij de geluidbelasting in “niet geopende toestand” de voorkeurswaarde
niet mag overschrijden en;

• er in “niet geopende toestand” sprake is van een buitenklimaat en;
• de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie wordt gebaseerd op

het geluidsniveau in geopende toestand van de buitenruimte.

De toetsing vindt plaats per appartement en per ruimte. Dus zelfs bij eenzijdig
georienteerde appartementen kan, met bouwkundige maatregelen voldaan worden aan
het beleid. Als bijvoorbeeld een appartement aan de geluidsbelaste zijde een
slaapkamer heeft en daarnaast een woonkamer dan mag de gevel van een van deze
twee ruimten geluidsbelast zijn mits de andere gevel en achtergelegen ruimte
geluidsluw gerealiseerd wordt. Voorafgaand aan het verlenen van de
omgevingsvergunning (bouwvergunning) toetst het bevoegd gezag hier op: er is daarbij
een nadere onderbouwing van het geluidsonderzoek nodig op het gebied de invloed
van de bouwkundige details op de geluidsbelastingen en tevens een onderzoek naar de
geluidswering van de gevels.

Een andere ingrijpendere maatregel is het wijzigen van het ontwerp van het bouwblok,
zodat er ook op grotere hoogte een geluidluwe ‘binnenkant’ ontstaat. Dit kan
bijvoorbeeld op het zuidelijke blok (in de spoorvork op kavel 7) gerealiseerd worden
door het aansluitende gedeelte naast het spoor in de richting van Amsterdam dezelfde
hoogte te geven (ook 45 meter). Dit kan ook eenopgetrokken dichte spoorgevel zijn
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zodat erachter een luw bouwoppervlak wordt gerealiseerd die specifiek indeelbaar is.

De maximale toekomstige geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai van de
Cartesiusweg op de gebouwen in het Koersdocument is weergegeven in Figuur 4.5 wn
Bijlage II. Alle geluidbelastingen zijn gepresenteerd inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g
Wgh.

Figuur 4.5 Maximale geluidbelasting per rekenpunt vanwege het wegverkeer

Op de gevels van de eerstelijns bebouwing vanaf de Cartesiusweg gezien wordt de
voorkeurgrenswaarde overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt 62 dB op
het bouwblok op kavel 1. De gevel van de voorziene bebouwing ligt daar op zo’n 11
meter van de weg. De geluidbelastingen voldoen daarmee aan de maximale
ontheffingswaarde van 63 dB.

In onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen ook voor deze bron grafisch in 3D
weergegeven zodat zichtbaar wordt vanaf welke hoogte de overschrijdingen ontstaan
en kan worden ingeschat of aan de eis van een geluidluwe uit het gemeentelijke beleid
voldaan kan worden.

4.2 Wegverkeerslawaai
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Figuur 4.6 Geluidbelasting Cartesiusweg vanaf het zuidwesten beschouwd

Figuur 4.7 Geluidbelasting Cartesiusweg vanaf het zuidwesten beschouwd

Bij de geel gekleurde delen is er alleen woningbouw met ontheffing mogelijk mits er
voldaan wordt aan de eis van minimaal één geluidluwe gevel zoals vast gelegd in het
geluidbeleid van de gemeente. Op basis van het huidige ontwerp lijkt het er op dat op
de bouwblokken van kavel 1 en 2 aan deze eis kan worden voldaan mits er type
‘doorzonwoningen’ gerealiseerd worden. Alleen bij de hoogbouw tot 45 meter op
kavel 2 kan niet aan de eis voldaan worden omdat de geluidbelastingen vanwege de
weg zowel op de voor- als zij gevel de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Op het
CAB-blok (kavel 0) en het bouwblok op kavel 9 zijn geen geluidgevoelige
bestemmigen voorzien.
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De geluidbelastingen zijn dermate hoog dat de toepassing van een stiller wegdek er
niet voor kan zorgen dat de overschrijdingen teniet worden gedaan. De gemeente
Utrecht past in een dergelijke binnenstedelijke situatie meestal het wegdektype
MODUS toe. Het effect hiervan is zo’n 2 dB.

Bij de overschrijdingen op de hoogbouw tot 45 meter op kavel 2 kan de eerder
besproken toepassing van balkonschermen of (afsluitbare) loggia’s uitkomst bieden bij
de realisatie van een geluidluwe gevel mits de geluidbelasting niet meer dan 53 dB
bedraagt (53 = 5dB meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB). Aan die
voorwaarde wordt voldaan.

In de volgende figuur zijn de maximale geluidbelastingen vanwege het industrielawaai
weergegeven op de gebouwen in het Koersdocument. Vanwege de 1,5 dB geluidruimte
op de zonebewakingspunten10 is bij de geluidberekening 1,5 dB opgeteld voor de totale
geluidbelasting.

Figuur 4.8 Maximale geluidbelasting industrielawaai Lage Weide, per rekenpunt

Uit de geluidsberekeningen vermeerderd met de 1,5 dB nog te vullen geluidruimte is
op te maken dat op de westelijk georiënteerde gevels in de 1e lijn de geldende

10 Volgens navraag bij de gemeente Utrecht

4.3 Industrielawaai
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voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. Iets verder in het plan is er op
de hoogbouw van kavel 4 ook sprake van overschrijding. De maximale geluidbelasting
vanwege het industrielawaai bedraagt 54 dB(A). Er wordt daarmee overal voldaan aan
de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A). Voor het geluid vanwege deze
geluidbron is ontheffing nodig waarbij ook de ontheffingscriteria van de gemeente
gelden zoals genoemd in hoofdstuk 2.

In onderstaande figuren is in 3D weergegeven waar de overschrijdingen op de
voorziene stedenbouwkundige invulling uit het Koersdocument zich precies bevinden.

Figuur 4.9 Geluidbelasting industrielawaai vanaf het zuidwesten beschouwd

Figuur 4.10 Geluidbelasting industrielawaai vanaf het noordwesten beschouwd

Ontheffing is mogelijk mits er voldaan wordt aan de eis van minimaal één geluidluwe
gevel zoals vast gelegd in het geluidbeleid van de gemeente. Op basis van het huidige
ontwerp lijkt het er op dat op alle bouwblokken met een overschrijding aan deze eis
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kan worden voldaan mits er type ‘doorzonwoningen’ gerealiseerd worden.

De gemeente Utrecht heeft in haar geluidsbeleid ruimte gemaakt om woningen in het
stationsgebied mogelijk te maken. Het geluid van rijdende treinen op het emplacement
is wat betreft beleving vergelijkbaar met het geluid van het doorgaande treinverkeer.
Hierdoor is een minder strenge normstelling mogelijk zonder een wezenlijke toename
van geluidshinder.

Het geluid vanwege het emplacement bestaat uit het twee componenten: het rijgeluid
van de treinen op het emplacement (buiten de dienstregeling) en het overige geluid
(‘overstandsgeluid’ zoals warmdraaien en dergelijke). De eerste stap is de bepaling van
de afzonderlijke bijdrage van beide bronnen. Voor de rijdende treinen die horen bij een
inrichting is 55 dB(A) in ieder geval toelaatbaar als geluidsniveau. In de navolgende
figuren is alleen de bijdrage van het rijgeluid gepresenteerd aan de zuidzijde van het
plangebied.

Figuur 4.11 Geluidbelasting op gevels vanwege het rijgeluid op het emplacement

Figuur 4.12 Geluidbelasting op gevels vanwege het rijgeluid op het emplacement

Aan de oostkant van het plan wordt niet voldaan aan de 55 dB(A). Ook is de
geluidbelasting op deze locatie niet meer dan 7 dB minder dan het geluid van het
doorgaande spoor (61 dB zie paragraaf 4.1 Railverkeerslawaai). Het geluid van de
treinen van de inrichting is daardoor akoestisch gezien niet verwaarloosbaar. Er is geen

4.4 Emplacement
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sprake van een goede ruimtelijke ordening. Met maatregelen zal de geluidbelasting
tenminste met 1 dB op de gehele gevels verlaagd moeten worden om niet aan de
verplichting van dove gevels vast te zitten. Omdat een bronmaatregel op het
emplacement niet goed realiseerbaar is vanuit een woningproject is ligt het voor de
hand geluidschermen te onderzoeken. Is dat niet mogelijk of niet effectief dan kunnen
maatregelen aan gevels genomen worden ter bescherming van een achterliggende gevel
(vliesgevels, loggia’s e.d. afstemmen op geluidbeleid)

Het overige geluid (‘overstandsgeluid’ zoals warmdraaien en dergelijke) van het
emplacement dient te voldoen aan de richtwaarde voor het gebied. De richtwaarden
worden genoemd in paragraaf 4.2.1 in de geluidnota van de gemeente. De gemeente zal
moeten bepalen welke richtwaarde voor het gebied geldt. In de huidige situatie valt een
gedeelte onder ‘bedrijventerrein’ (zie paragraaf 2.2) echter dit zal vervallen bij de
herziening van de bestemmingsplannen. Voor ‘overige gebieden’ wordt een
richtwaarde van 45 dB(A) of 50 dB(A) aangehouden afhankelijk van de drukte van de
wegen. In algemeen is er mits goed onderbouwd uitloop van ontheffing mogelijk tot 55
dB(A).

In de navolgende figuren is alleen de bijdrage van het overige geluid gepresenteerd aan
de zuidzijde van het plangebied.

Figuur 4.13 Geluidbelasting op gevels vanwege overige geluid van emplacement

Figuur 4.14 Geluidbelasting op gevels vanwege overige geluid op het emplacement
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Uit de resultaten volgt dat de geluidsbelasting vanwege het overige geluid van het
emplacement op bijna de gehele 1e lijn bebouwing de richtwaarde van 50 dB(A)
overschrijdt. De maximale geluidbelasting bedraagt 58 dB(A). Dit is meer dan de
maximale uitloop van 55 dB(A).

Er kan niet meer gesproken worden van een goede ruimtelijke ordening. Om te
voldoen aan 55 dB(A) moet de geluidbelasting minimaal met 3 tot 4 dB(A)
gereduceerd worden. Ingeschat wordt dat hier hoge schermen van 6 tot 8 meter nodig
zijn. In dat kader kan het in de toekomst mogelijk interessant zijn om het emplacement
te overkappen. Een andere mogelijkheid is de functie te wijzigen naar ‘niet wonen’ of
dove gevels te realiseren. Bij dove gevels zijn ook beleidsregels van de gemeente van
toepassing.

De herziening van de vergunning vormt een risico in de planvorming. Enerzijds omdat
de herziening gericht wordt op de bestaande toetspunten en vermoedelijk niet op de
voorziene nieuwbouw. Anderzijds omdat de planvorming rekening houdt met de
vigerende vergunning en niet met de actualisatie. De beheerder van het emplacement
kan daarmee nadelige gevolgen gaan ondervinden van een nieuwbouwplan. Bestuurlijk
overleg tussen de stakeholders is sterk aan te bevelen.
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5 Beoordeling van alle bronnen en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de berekeningen samengevat en worden de
geluidbelastingen ten gevolge van de verschillende bronnen aan elkaar gerelateerd en
vergeleken met de mogelijkheden binnen het geluidbeleid van de gemeente Utrecht.

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat op de bebouwing uit het Koersdocument de
voorkeursgrenswaarde vanwege meerdere geluidsbronnen wordt overschreden. Op veel
gevels aan de randen van het plangebied is er sprake van een overschrijding van één of
meerdere bronnen. Om ontheffing voor woningbouw mogelijk te maken moeten de
geplande woningen tenminste één gevel hebben met een lager (luw) geluidsniveau. Het
geluidsniveau is daar niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te
onderscheiden geluidsbronnen.

In de onderstaande figuur en in Bijlage III is een samenvatting gegeven van de locaties
met overschrijdingen van de verschillende bronnen. Met behulp van verschillende
kleuren is aangegeven waar van welke bronnen er overschrijdingen plaatsvinden en
hoe hoog deze geluidbelastingen maximaal zijn.

Figuur 5.1 Overzicht overschrijdingen voorkeurswaarde van alle geluidbronnen

5.1 Doel van dit hoofdstuk

5.2 Overzicht
geluidbronnen samen
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Vervolgens is er inschatting gemaakt van de locaties waar niet zonder meer voldaan
kan worden aan de eis van een geluidluwe gevel. Dit is weergegeven in de navolgende
figuur met een rode stippellijn Tevens is aangegeven waar de gevels voor woningbouw
zonder het toepassen van maatregelen doof uitgevoerd moeten worden (paarse pijl).

Figuur 5.2 Mogelijke knelpunten voor het creëren van een geluidluwe gevel

Met name bij de hogere bebouwing (paars ingekleurde gebouwen) wordt op hoogte de
geluidbelasting op de gevels vanwege meerdere geluidbronnen overschreden. Op deze
locaties is het moeilijk een geluidluwe gevel te creëren omdat het geluid van meerdere
kanten komt en niet wordt afgeschermd door naastgelegen bebouwing. Ook bij de
hoekwoningen dient goed gekeken te worden naar de indeling van de bouwblokken
zodat ook daar een luwe gevel ontstaat.

Maatregelen om de geluidbelasting tot onder de geldende voorkeurswaarden te krijgen
lijken niet kansrijk. Mogelijk kan bij een overschrijding van de geluidbron tot 5 dB
boven de geldende voorkeurswaarde de toepassing van balkonschermen of afsluitbare
loggia’s een oplossing bieden. Een andere meer ingrijpende maatregel is het
morfologisch veranderen van het ontwerp. Indien de hoogbouw meer in een U-vorm
ontworpen wordt, ontstaat aan de ‘binnenkant’ een geluidluw gebied.
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Bij de uitwerking van maatregelen wordt aanbevolen om overleg met alle
belanghebbenden rond het te ontwikkelen gebied te voeren in relatie tot de actualisatie
van de vergunning van het emplacement.

In de Wet geluidhinder is geregeld dat een hogere waarde alleen kan worden
toegestaan als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare
geluidsbelasting. Het onderzoeken van cumulatie is conform het rekenvoorschrift
alleen van belang als de voorkeurswaarde vanwege meerdere geluidsbronnen wordt
overschreden. Er gelden geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidsbelasting;
wel moet er een afweging worden gemaakt.

In de voorgaande paragraaf is samengevat op welke bebouwing uit het Koersdocument
de voorkeursgrenswaarde vanwege meerdere geluidsbronnen wordt overschreden.
Op een viertal representatieve locaties is de gecumuleerde geluidbelasting bepaald.

Figuur 5.3 Cumulatieve geluidbelasting op vier representatieve locaties

Als de hoogste geluidbelastingen van de bronnen met een overschrijding bij elkaar
opgeteld wordt bedraagt de maximale gecumuleerde geluidbelasting 67 dB11 op de

11 Bij de gecumuleerde geluidsbelasting wordt rekening gehouden met de verschillen in

5.3 Cumulatie

3. 67 dB

2. 61 dB

4. 59 dB

1. 57 dB
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gevels van het bouwblok op kavel 1 bij de Cartesiusweg (locatie 4). Dit is minder dan
de maximale ontheffingswaarde voor bestaand binnenstedelijk wegverkeer (=63 dB
incl. aftrek 5 dB art 110g Wgh). De gemeente Utrecht is het bevoegd gezag en zal
oordelen of het gecumuleerde niveau aanvaardbaar is. Het ligt in de lijn der
verwachting dat de gemeente Utrecht deze waarde acceptabel acht.

dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen via een omrekenformule. De optelsom (cumulatie) van de
geluidbelastingen kan daardoor op het eerste gezicht niet logisch lijken.
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Bijlage I Verkeersgegevens Cartesiusweg 2030

In deze bijlagen zijn de toekomstige verkeercijfers van de Cartesiusweg weergegeven.

De conceptcijfers zijn afkomstig van de gemeente Utrecht. De geleverde

etmaalintensiteit van 2025 is in overleg met de gemeente met 5% verhoogd voor het

maatgevende jaar 2030. Deze ophoging geldt niet voor de bussen. Dit aantal blijft 78

of 20 per richting in 20130

Wegdeel (Z->N) Etm 2025 Bussen Totaal

2030

(Ophogin

g van 5%)

Cartesiusweg AB 1 15,686 78 16,548

Cartesiusweg BA 1 17,035 78 17,965

Cartesiusweg AB 2 15,317 78 16,161

Cartesiusweg BA 2 16,627 78 17,536

Cartesiusweg AB 3 11,153 20 11,731

Cartesiusweg BA 3 13,647 20 14,349

De verdeling van het verkeer is in de volgende figuren weergegeven.









Bijlage II Resultaten per geluidsbron
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Noti tie

  

b e t r e f t : Cartesiusdriehoek te Utrecht
Analyse Bedrijven en milieuzonering

d a t u m : 30 april 2018

r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ HC 5534-1-NO

1 I n l e i d i n g

In  opdracht  van  Keystone  Vastgoed  Projecten  BV  is  een  onderzoek  uitgevoerd  naar  de
impact  van  bestaande  of  planologisch  mogelijke  bedrijvigheid  in  relatie  tot  de  beoogde
woningen in het plangebied Cartesiusdriehoek te Utrecht. In figuur 1.1 is de situering van het
plangebied weergegeven.

f1.1 Situering Cartesiusdriehoek.

In  voorliggende  notitie  wordt  aan  de  hand  van  de  systematiek  van  de  VNG-publicatie
'Bedrijven en milieuzonering' voor de aspecten geluid,  geur,  gevaar en stof beoordeeld of
sprake is van hindercirkels van omliggende bedrijvigheid die over de planlocatie liggen. Op
basis  hiervan  wordt  beoordeeld  of  sprake  is  van  een  inpasbare  situatie  en/of
vervolgonderzoek noodzakelijk is.

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 24 357 07 07, info@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
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2 S y s t e m a t i e k  B e d r i j v e n  e n  M i l i e u z o n e r i n g

Milieuzonering is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat nieuwe bedrijfsactiviteiten een
passende locatie in de nabijheid van gevoelige bestemmingen krijgen, en anderzijds nieuwe
gevoelige bestemmingen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden.

De  VNG-publicatie  Bedrijven  en  milieuzonering  geeft  richtafstanden  tot  gevoelige
bestemmingen vanwege geluid, geur, stof en gevaar voor een scala aan typen bedrijvigheid.
Met  behulp  van  deze  richtafstanden  kan  een  eerste  indicatie verkregen  worden  van  de
inpasbaarheid van een initiatief op een bepaalde locatie. 

Stappenplan “bestemmingsplannen voor woningbouw nabij bedrijven”
In de VNG-publicatie is een stappenplan opgenomen voor het bepalen van de inpasbaarheid
van de ontwikkeling van een woningbouwlocatie in de directe omgeving van  bedrijvigheid.
Het stappenplan ziet er -kort samengevat- als volgt uit:

A.) In eerste aanleg worden de richtafstanden in kaart gebracht op basis van de (maximaal
toelaatbare)  milieucategorieën  op  het  bedrijventerrein  volgens  het  vigerende
bestemmingsplan.  Indien  sprake  is  van  bestaande  situaties  die  mogelijk  tot  grotere
richtafstanden leiden dan deze benadering, dient tevens rekening gehouden te worden met
de richtafstanden die horen bij de feitelijk gevestigde bedrijfsactiviteiten ter plaatse.
Indien de aldus bepaalde milieuzone de woningbouwlocatie overlapt, is een nadere analyse
noodzakelijk.

B.)  De  ter  plaatse  feitelijk  aanwezige  bedrijvigheid  kan  afwijken  van  hetgeen  maximaal
planologisch toegestaan is;  er kan bijvoorbeeld een bedrijf  van een lagere milieucategorie
gevestigd zijn. De richtafstanden op basis van de feitelijke situatie kunnen in kaart gebracht
worden.  Indien  sprake  blijft  van  hindercirkels  die  over  het  plangebied  lopen,  is  nader
onderzoek noodzakelijk.

C.)  In  het  nader  onderzoek  wordt  voor  de  relevante  milieuaspecten  de  feitelijke
milieubelasting  bepaald,  bijvoorbeeld  op  grond  van  een  omgevingsvergunning  milieu  of
melding  Activiteitenbesluit.  Hierbij  dienen  tevens  concrete  ontwikkelingsplannen  bij  het
bedrijf  betrokken  te  worden.  Indien  noodzakelijk,  kunnen  tevens  mogelijke  maatregelen
beschouwd worden. Op basis van dit nader onderzoek kan beoordeeld worden of -uitgaande
van  de  feitelijke  bedrijfsvoering,  inclusief  uitbreidingsplannen  en  eventuele  realistische
maatregelen- sprake is van een inpasbare situatie.

3 M a x i m a a l  p l a n o l o g i s c h e  m o g e l i j k h e d e n  b e d r i j v i g h e i d  n a b i j  h e t  p l a n g e b i e d

Op basis van het bestemmingsplan Cartesiusweg e.o.  (2013) is  de rondom het plangebied
planologisch toegestane bedrijvigheid geïnventariseerd.  In figuur  3.1 is  deze bedrijvigheid
weergegeven met een aanduiding van de toegestane milieucategorie.

Overige bedrijvigheid rondom het plangebied is als niet relevant beschouwd. Hierbij is ervan
uitgegaan  dat  de  locatie  2e Daalsedijk  (ten  noorden  van  het  plangebied)  wordt
herontwikkeld tot woningbouwlocatie.

HC 5534-1-NO 2



f3.1 Planologisch toegestane bedrijvigheid (met aanduiding milieucategorie).

In tabel  3.1 zijn  de richtafstanden weergegeven die  aangehouden kunnen worden tussen
bedrijfspercelen  en  de  gevels  van  woningen.  De  richtafstand  is  afhankelijk  van  de
milieucategorie. Als uitgangspunt is aangehouden dat -gegeven de centrumstedelijke locatie
en de aanwezigheid van enkele drukke wegen en spoorwegen- sprake is van het gebiedstype
“gemengd gebied”.

t3.1 Richtafstanden Bedrijven en Milieuzonering voor gemengd gebied.

Milieucategorie Richtafstand (gemengd gebied)

1 0 meter

2 10 meter

3.1 30 meter

3.2 50 meter

4.1 100 meter

4.2 200 meter

5.1 300 meter

5.2 500 meter

In  figuur  3.2 zijn  deze  richtafstanden  weergegeven  voor  de  planologisch  toegestane
bedrijvigheid  rondom  het  plangebied.  Ten  behoeve  van  de  leesbaarheid  zijn  alleen  de
hindercirkels weergegeven die over het plangebied lopen. Voor de overige bedrijvigheid is
de afstand tot het plangebied groter dan de richtafstand.
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f3.2 Weergave richtafstanden voor de maatgevende bedrijvigheid rondom het plangebied – maximaal planologische situatie.

Op basis  van de maximaal  planologische mogelijkheden is  er  sprake van een hindercirkel
over het plangebied voor de volgende bedrijfslocaties:

– elektriciteitsproductiebedrijf (5.1)
– emplacement (4.2)
– 3 bedrijfslocaties ten noorden van het emplacement (3.2)

Deze  bedrijven  worden  in  het  volgende  hoofdstuk  nader  geanalyseerd.  Aanvullend is  de
aanwezigheid van het LPG-tankstation aan de Cartesiusweg relevant. Hoewel hier sprake is
van een richtafstand van 50 meter, is vanuit andere regelgeving een invloedsgebied van 150
meter  aan de  orde.  De overige bedrijven geven op basis  van voorliggende analyse geen
aanleiding tot nader onderzoek.

4 N a d e r e  a n a l y s e  f e i t e l i j k e  b e d r i j v i g h e i d

Elektriciteitsproductiebedrijf
Dit betreft de Centrale Merwedekanaal van Eneco. Elektriciteitsproductiebedrijven van deze
omvang worden gekwalificeerd als milieucategorie 5.1, met  een richtafstand tot woningen
(gemengd gebied)  van  300  meter.  Geluid  is  maatgevend  voor  deze  richtafstand,  overige
milieuaspecten (geur, stof, gevaar) zijn in dit geval niet relevant.

De  Centrale  is  gelegen  op  het  gezoneerde  industrieterrein  Lage  Weide.  De  maximale
geluidbelasting  ter  plaatse  van  het  plangebied  is  derhalve  middels  een  geluidzone
vastgelegd  en  kan  als  zodanig  ook  in  het  geluidonderzoek  ten  behoeve  van  het
bestemmingsplan betrokken worden.

(emplacement)

(Prorail)

(VolkerRail)
(Sligro)

(Eneco)
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Emplacement
Ten zuiden van het plangebied ligt het spoorwegemplacement.  Spoorwegemplacementen
worden gekwalificeerd als milieucategorie 4.2, met een richtafstand tot woningen (gemengd
gebied) van 200 meter.  Geluid en gevaar zijn maatgevend voor deze richtafstand, overige
milieuaspecten (geur, stof) zijn in dit geval niet relevant. Voor wat betreft gevaar blijkt uit de
onderzochte documenten (onder andere bestemmingsplan, vergunning, Risicokaart) dat dit
aspectin voorliggende situatie niet relevant is.

In het geluidonderzoek dient het emplacement nader betrokken te worden.

Sligro
Ten  zuidwesten  van  het  plangebied  is  de  Sligro  gevestigd.  Sligro  is  een  groothandel  in
levensmiddelen en kan worden gekwalificeerd als milieucategorie 3.1, met een richtafstand
tot  woningen  (gemengd  gebied)  van  30  meter.  Gevaar  en  in  mindere  mate  geluid  zijn
maatgevend voor deze richtafstand, overige milieuaspecten (geur, stof) zijn in dit geval niet
relevant. Omdat de Sligro niet voorkomt op de Risicokaart, wordt ervan uitgegaan dat het
gevaarsaspect in dit geval niet aan de orde is.

Zowel  de  laad-  en  loslocatie  als  het  parkeerterrein  zijn  gesitueerd  op  korte  afstand  van
toekomstige  woningbouw.  Ook  is  er  sprake  van  enkele  koelinstallaties  op  het  dak.
Geadviseerd wordt derhalve om Sligro in het geluidonderzoek te betrekken.

VolkerRail
Ten zuiden van het plangebied is VolkerRail gevestigd. VolkerRail is een aannemersbedrijf en
kan  worden  gekwalificeerd  als  milieucategorie  3.1,  met  een  richtafstand  tot  woningen
(gemengd  gebied)  van  30  meter.  Geluid  is  maatgevend  voor  deze  richtafstand,  overige
milieuaspecten (geur, stof, gevaar) zijn in dit geval niet relevant. 

De  opslaglocatie  voor  materiaal  en  materieel  aan  de  westzijde  van  het  bedrijfsperceel  is
gesitueerd  op  korte  afstand  van  toekomstige  woningbouw.  Ook  is  er  sprake  van  enkele
koelinstallaties op het dak. Geadviseerd wordt derhalve om Sligro in het geluidonderzoek te
betrekken.

Prorail Verkeersleidingspost
Direct ten oosten van het plangebied ligt de Verkeersleidingspost van Prorail. Hoewel deze
locatie bestemd is voor bedrijvigheid tot en met milieucategorie 3.2, is hier derhalve feitelijke
een bedrijf van milieucategorie 1 gevestigd (vergelijkbaar met een kantoor). De hindercirkel
van  de  Verkeersleidingspost  loopt  niet  over  het  plangebied,  nader  onderzoek  is  niet
noodzakelijk.

LPG-tankstation
Het LPG-tankstation van BP aan de Cartesiusweg heeft een vergunde doorzet van LPG van
minder dan 1000 m3 per jaar, waarmee sprake is van een bedrijf van milieucategorie 3.1.
De hindercirkel loopt daarmee niet over het plangebied. Desondanks dient nader onderzoek
naar het tankstation plaats te vinden voor het aspecten gevaar indien woningbouw beoogd
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wordt binnen 150 meter van een LPG-tankstation, een en ander zoals voorgeschreven in de
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). In voorliggende situatie is dit het geval, nader
onderzoek inzake externe veiligheid is derhalve noodzakelijk.

In figuur 4.1 zijn de richtafstanden weergegeven voor de feitelijke situatie qua bedrijvigheid
rondom  het  plangebied.  Ten  behoeve  van  de  leesbaarheid  zijn  alleen  de  hindercirkels
weergegeven van de 5 nader beschouwde bedrijven.  Voor  de overige bedrijvigheid is  de
afstand tot het plangebied groter dan de richtafstand.

f4.1 Weergave richtafstanden voor de maatgevende bedrijvigheid rondom het plangebied - feitelijke situatie.

5 B e d r i j v i g h e i d  i n  h e t  p l a n g e b i e d

In het plangebied zelf kunnen ook bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden. Het betreft hier
lichtere  bedrijfsactiviteiten  zoals  bijvoorbeeld  kantoren,  flexwerkplekken,  creatieve
bedrijvigheid,  zorggerelateerde  functies  (huisarts,  fysiotherapie)  en  dergelijke.  Deze
activiteiten worden met name gesitueerd in het CAB-gebouw aan de noordwestzijde van het
plangebied en in de plint van nieuwe woongebouwen.

Uitgangspunt  dient  hierbij  te  zijn  dat  de  functies  geschikt  zijn  om  in  een  gebied  met
functiemenging aanwezig te zijn. De VNG-brochure geeft hiertoe in bijlage 4 een overzicht
van functies, ingedeeld naar categorie A, B en C, die in een gebied met functiemenging als
inpasbaar beschouwd kunnen worden. Voor categorie B en C gelden wel randvoorwaarden
inzake  de  bouwkundige  scheiding  met  woningen  en  de  ontsluiting  op  de
hoofdinfrastructuur.

(VolkerRail)(Sligro)

(emplacement)

(Eneco)
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6 C o n c l u s i e  e n  a a n b e v e l i n g e n

Op  basis  van  voorliggend  onderzoek  wordt  geconstateerd  dat  de  hindercirkels  van  4
bedrijven  over  het  plangebied  gelegen  zijn.  Het  betreft  de  Centrale  Merwedekanaal,  het
spoorwegemplacement, Sligro en VolkerRail. 

Voor alle bedrijven geldt dat geluid het maatgevende milieuaspect is. Geadviseerd wordt om
het geluid vanwege deze bedrijven bij de verdere planontwikkeling te betrekken. Voor wat
betreft de Centrale Merwedekanaal kan dit door rekening te houden met de geluidzone van
het industrieterrein dat het plangebied doorkruist.

Gegeven de beoogde nieuwe invulling van het gebied en de lagere milieucategorie van de
aanwezige bedrijven dan formeel op grond van het bestemmingsplan ter plaatse maximaal is
toegestaan, kan overwogen worden om in het bestemmingsplan de milieucategorie van de
betrokken bedrijfslocaties te verlagen.

Daarnaast  is  nader  onderzoek  inzake  externe  veiligheid  noodzakelijk  in  verband  met  de
realisatie  van  woningbouw  binnen  het  invloedsgebied  van  het  LPG-tankstation  aan  de
Cartesiusweg.

Mook,

Deze notitie bevat:
7 pagina's.
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1 Inleiding 

De Cartesiusdriehoek wordt getransformeerd van bedrijventerrein naar wonen. De nieuwbouw is 
gelegen tussen de Cartesiusweg, het spoortraject Breukelen – Lunetten en het spoortraject Vleu-
ten – Utrecht. Op de locatie Cartesiusdriehoek wordt beoogd om maximaal 2.860 woningen te 
realiseren. Op het terrein zullen verschillende bouwvolumes worden gerealiseerd met bouw-
hoogtes van 4 tot 8 bouwlagen en enkele hoogte accenten tot maximaal 15 woonlagen. Ook wor-
den er voorzieningen gerealiseerd zoals horeca, winkel- en bedrijfsruimte. Het bouwplan wordt 
ontwikkeld nabij een LPG-tankstation. In Figuur 1-1 is de situering van het plangebied en omge-
ving weergegeven. De locatie van het LPG-tankstation is rood omcirkeld. 
 

 
Figuur 1-1 Situering plangebied Cartesiusdriehoek 

 
In oktober 2009 is het groepsrisico als gevolg van de aanwezigheid van het LPG tankstation on-
derzocht door DHV voor het vigerende bestemmingsplan. De nieuwe ontwikkeling kan een ver-
hoging van het groepsrisico en overschrijding van de oriëntatiewaarde van het LPG-tankstation 
tot gevolg hebben. De gemeente Utrecht heeft in haar externe veiligheidsbeleid aangegeven dat 
overschrijding van de oriëntatiewaarde in principe niet gewenst is en dat van geval tot geval be-
oordeeld wordt of de groepsrisicosituatie geaccepteerd wordt. 
 
In dit onderzoek hebben wij het groepsrisico voor het nieuwe bestemmingsplan berekend op ba-
sis van een nauwkeurige uitwerking van de toekomstige planologische situatie.  
 
Doel van het onderzoek is om het huidige groepsrisico van het LPG-tankstation in beeld te bren-
gen en het effect van het nieuwe initiatief op het groepsrisico genuanceerd in beeld te brengen 
en daarmee inzichtelijk maken of het initiatief passend is binnen het gemeentelijk beleid.  
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1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader en het beleidskader omtrent LPG tankstations beschre-
ven. In hoofdstuk 3 worden de kenmerken van het LPG tankstation beschreven die als uitgangs-
punt dienen voor de risicoberekeningen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de onderzoeksopzet 
beschreven inclusief de te berekenen varianten, in hoofdstuk 5 worden de resultaten van de be-
rekeningen gepresenteerd. In hoofdstuk 6 worden de conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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2 Wettelijk kader 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met ge-
vaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op 
beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het relevante beleidskader, voor buisleidingen is dit 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het beleid voor transportmodaliteiten staat in 
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Binnen het beleidskader voor externe veilig-
heid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel 
beide begrippen onderlinge samenhang vertonen, zijn er belangrijke verschillen. Hieronder wor-
den beide begrippen verder uitgewerkt. 

2.1 Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten ge-
volge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief per-
soon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden 
weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Bin-
nen de 10-6/jaar-contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwets-
bare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar-con-
tour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 

2.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt 
met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting 
bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 
Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand 
waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calami-
teit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt 
weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de 
fN-curve.  

 
Figuur 2-1 Weergave plaatsgebondenrisicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met oriëntatie-
waarde voor transport 
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2.3 Verantwoordingsplicht 

In het Bevi, het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico 
opgenomen. Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de 
toename en ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft 
het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt ge-
acht. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag advies in te winnen 
bij de veiligheidsregio. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de reken-
kundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van een kwantitatieve 
risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten, zoals 
hieronder weergegeven. 
 

 
Figuur 2-2 Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico 

2.4 Invloedsgebied 

Het invloedsgebied is het gebied tot de afstand waarop de overlijdenskans bij maximaal 30 minu-
ten blootstelling is gedaald tot 1%. Deze afstand speelt geen rol in de toetsing van bedrijfsactivi-
teiten aan de normstelling op het beleidsterrein externe veiligheid. De maximale-effectafstand is 
van belang voor de voorbereiding op de rampenbestrijding. Voor LPG-tankstations is het in-
vloedsgebied wettelijk vastgelegd en bedraagt 150 meter gerekend vanaf het vulpunt en vanaf 
het bovengrondse deel van de ondergrondse tank.  

2.5 LPG tankstations 

In 2016 is de wetgeving voor LPG-tankstations aangepast. Zo zijn de afstanden voor het plaatsge-
bonden risico afgestemd op de eerder met de LPG-branche afgesproken veiligheidsmaatregelen. 
Het betreft hier het toepassen van actuele veiligheidskennis omtrent het falen van vulslangen en 
het toepassen tankauto’s met een hittewerende coating. Deze maatregelen zijn ook meegeno-
men in de berekeningen in deze rapportage.  
 
Circulaire LPG-tankstations  
Tegelijk met de aanpassing van de LPG-wetgeving in 2016 is de Circulaire effectafstanden externe 
veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval (ver-
der: Circulaire LPG-tankstations) gepubliceerd. Er worden in de circulaire twee effectafstanden 
gehanteerd: een afstand van 60 meter als gevolg van het fakkelbrand scenario en 160 meter als 
gevolg van het Bleve (boiling liquid expanding vapour explosion) scenario. De circulaire stelt dat 
binnen 60 meter in beginsel geen (beperkt) kwetsbare objecten zijn toegestaan en binnen 160 
meter geen zeer kwetsbare objecten. Het bevoegd gezag wordt verzocht rekening te houden met 
deze effectafstanden. Dit betekent tegelijkertijd dat gemotiveerd afwijken is toegestaan, al dient 
deze afwijking te worden onderbouwd met veiligheidsgeoriënteerde argumenten.  
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De effectbenadering houdt in dat het bevoegd gezag rekening moet houden een effectafstand 
van 60 meter van het LPG-tankstation voor (beperkt) kwetsbare objecten en 160 meter voor zeer 
kwetsbare objecten. De zeer kwetsbare objecten vormen een nieuwe categorie ten opzichte van 
het Bevi. Het gaat om objecten waar groepen personen verblijven met een beperkte zelfred-
zaamheid, zoals minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten. Zeer kwetsbare objecten zijn 
bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere zorginstelling, gebouwen voor onderwijs voor minderjari-
gen of buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, justitiële inrichtingen en 
asielzoekerscentra.  
 
Doel van de circulaire LPG tankstations is om de met het LPG-convenant behaalde milieuwinst te 
verzilveren. 
 
De beoogde ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek ligt buiten de in de circulaire opgenomen af-
stand (60 meter voor (beperkt) kwetsbare objecten).  
 
De circulaire is niet van invloed op de wijze waarop het groepsrisico moet worden berekend.  

2.6 Beleid gemeente Utrecht 

In de nota Externe Veiligheid heeft de gemeente Utrecht het beleid verwoord ten aanzien van ex-
terne veiligheid. In de nota is het volgende beleidsuitgangspunt verwoord: ‘De gemeente Utrecht 
respecteert de oriënterende waarde voor het groepsrisico, maar behoudt de beleidsvrijheid in 
bijzondere gevallen mogelijk af te wijken van deze waarde. Per geval zal worden bekeken of af-
wijking van de oriënterende waarde wordt geaccepteerd. Hiermee wordt terughoudend om ge-
gaan’. 
Daarmee geeft de gemeente Utrecht aan dat er gestreefd wordt naar een groepsrisico onder de 
oriëntatiewaarde. Situaties met een groepsrisico boven de oriëntatiewaarde zijn in principe niet 
gewenst.   
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3 Uitgangspunten groepsrisicoberekening 

3.1 Berekeningswijze 

Risico's worden berekend op basis van de mogelijke effecten van ongewenste gebeurtenissen tij-
dens normale bedrijfsvoering. Ongewenste gebeurtenissen betreffen het vrijkomen van gevaar-
lijke stoffen en worden vastgelegd in scenario's. De scenario's die voor dit onderzoek moeten 
worden gehanteerd zijn beschreven in de rekenmethodiek LPG tankstations, versie 1.2 van 5 no-
vember 2014. 
 
Voor de berekening van de risico's worden rekenprogramma's gebruikt. Sinds 1 januari 2008 is 
het gebruik van het rekenpakket SAFETI-NL door de overheid voorgeschreven. De berekening is 
uitgevoerd met versie 6.54, en de door RIVM beschikbaar gestelde PSU-file's. 

3.2 Het LPG tankstation 

Het LPG tankstation is gelegen aan de Cartesiusweg 140 in Utrecht. Binnen de inrichting wordt 
LPG opgeslagen in een ondergrondse tank van 40 m³ en er wordt LPG geleverd aan het wegver-
keer. Daartoe vindt regelmatig bevoorrading plaats door LPG-tankwagens welke voorzien zijn van 
een hittewerende coating. De LPG-doorzet is gelimiteerd tot maximaal 1.000 m³ per jaar. 
De coördinaten van het opslagvat zijn x: 134410 y: 456780 en de coördinaten van het vulpunt zijn 
x: 134401 y: 456702. De overige invoerparameters zijn opgenomen in Bijlage 1 Invoerblad fre-
quenties LPG installaties. 

3.3 Opzet risicoberekening 

De gebruikte gegevens voor het tankstation zijn op basis van voorgaande onderzoeken bepaald.  
De scenario’s die voor een berekening van de risico’s van een LPG-tankstations moeten worden 
meegenomen zijn weergegeven in Tabel 3-1 Overzicht scenario's risico berekening.  
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Tabel 3-1 Overzicht scenario's risico berekening 

Nr. Scenario 
LPG Opslagvat onder druk 
O.1 instantaan falen 
O.2 10-minutenuitstroming 
O.3 lekkage 
O.4 vloeistofleiding - breuk (10 m) 
O.5 vloeistofleiding - lek (10 m) 
O.6 afleverleiding - breuk (75 m) 
O.7 afleverleiding - lek (75 m) 
LPG Tankauto  
T.1 instantaan falen (vulgraad 100%) 
T.2 grootste aansluiting (vulgraad 100%) 
B.1 BLEVE tankauto (vulgraad 100%) 
brand onder LPG tankauto en omgevingsbrand 
B.2 BLEVE tankauto 100% vulgraad  
B.3 BLEVE tankauto 67% vulgraad 
B.4 BLEVE tankauto 33% vulgraad 
BLEVE LPG tankauto door externe beschadigingen 
B.5 BLEVE tankauto 100% vulgraad  
B.6 BLEVE tankauto 67% vulgraad 
B.7 BLEVE tankauto 33% vulgraad 
Overslag LPG 
L.1 slangbreuk doorstroombegrenzer sluit  
L.2 slangbreuk doorstroombegrenzer sluit niet 
L.3 slanglekkage 
Pomp LPG 
P.1 breuk pomp doorstroombegrenzer sluit  
P.2 breuk pomp doorstroombegrenzer sluit niet 
P.3 lekkage pomp 

 
Op basis van de in Bijlage 1 Invoerblad frequenties LPG installaties opgenomen gegevens zijn de 
gecorrigeerde faalfrequenties berekend voor de betreffende scenario’s, deze zijn weergegeven in 
Tabel 3-2.  
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Tabel 3-2 Overzicht initiële en gecorrigeerde faalfrequenties 

Scenario's  Ondergronds voorraadvat basis frequentie 
  

    Totale fre-
quentie 

O.1 Opslagvat-Instantaan falen 5.00*10-7 /jaar     5.00*10-7 

O.2 Opslagvat -10 minuten 5.00*10-7/jaar      5.00*10-7 

O.3 Opslagvag - 10 mm gat 1.00*10-5/jaar     1.00*10-5 

O.4 Vloeistofleiding (vulleiding)  Breuk 5.00*10-7/m 70 m 3.50*10-5 

O.5 Vloeistofleiding (vulleiding)  Lek 1.50*10-6/m 70 m 1.05*10-4 

O.6 Afleverleiding-Breuk 5.00*10-7/m 45 m 2.25*10-5 

O.7 Afleverleiding-Lek 1.50*10-6/m 45 m 6.75*10-5 

Scenario's Intrinsiek falen tankauto basis frequentie 
  

    Totale fre-
quentie 

T.1 Tankauto-Instantaan falen, vulgraad 
100% (incl warme bleve) 

5.00*10-7      2.00*10-9 

T.2 Grootste aansluiting vulgraad 100% Incl. 
warme bleve) 

5.00*10-7      2.00*10-9 

Bleve kans basis frequentie 
  

    Totale fre-
quentie 

B.1 Bleve Tankauto (brand tijdens verlading) 
vulgraad 100% 

5.80*10-10/uur     1.02*10-9 

B.2 Bleve tankauto (omgevingsbrand)  vul-
graad 100% 

6.00*10-7       1.32*10-9 

B.3 Bleve tankauto (omgevingsbrand) vul-
graad 67% 

6.00*10-7       3.19*10-9 

B.4 Bleve tankauto (omgevingsbrand) vul-
graad 33% 

6.00*10-7       5.06*10-9 

Scenario's tankauto ten gevolge van externe bescha-
diging 

Basis frequentie 
  

    Totale fre-
quentie 

B.5 Bleve tankauto - vulgraad 100% 2.50*10-9      5.78*10-10 

B.6 Bleve tankauto - vulgraad 67% 2.50*10-9      5.78*10-10 

B.7 Bleve tankauto - vulgraad 33% 2.50*10-9      5.78*10-10 

Scenario's falen pomp (pomp op tankwagen) Basis frequentie 
  

    Totale fre-
quentie 

P.1 Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit 1.00*10-4/jaar   3.75*10-7 

P.2 Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit 
niet 

1.00*10-4/jaar   2.40*10-8 

P.3 Lek pomp 4.40*10-3/jaar   1.76*10-5 

Scenario's falen losslang (losslang van tankwagen) Basis frequentie 
  

    Totale fre-
quentie 

L.1 Breuk losslang, doorstroombegrenzer 
sluit 

4.00*10-6       1.23*10-5 

L.2 Breuk losslang, doorstroombegrenzer 
sluit niet 

4.00*10-6       1.68*10-6 

L.3 Lek losslang 4.00*10-5       1.40*10-3 

 
Voor de verdeling van de windsnelheid en weersklasse zijn de gegevens van het meest nabijgele-
gen weerstation gehanteerd, te weten Soesterberg. Voor de ruwheidslengte is 300 mm aange-
houden. 
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4 Opzet onderzoek ontwikkeling groepsrisico 

Voor dit onderzoek is de populatiedichtheid in de omgeving van het tankstation bepaald, begin-
nend met bepaling van het invloedsgebied (150 m) rondom het vulpunt en de ondergrondse op-
slagtank van het tankstation. Voor het totale invloedsgebied is de populatiedichtheid bepaald op 
basis van de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt aan de hand van kentallen uit 
de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, zodat de bevolkingsdichtheid overeen komt 
met de bestemmingsplan capaciteit. Voor de nieuwbouw is nauwkeurig bepaald wat de te ver-
wachten bevolking is. 
Daarnaast is, om inzicht te geven in het actuele groepsrisico, ook de populatie opgevraagd met 
de BAG populatieservice. Dit resulteert in verschillende populatiedichtheden en voor elke variant 
is het groepsrisico berekend. De bepaling van de populatiedichtheid wordt in navolgende para-
grafen verder besproken. 

4.1 Bepaling populatiedichtheid 

Om de populatiedichtheid vast te stellen, is eerst het invloedsgebied van het vulpunt en de op-
slagtank bepaald. In Figuur 4-1 is het invloedsgebied weergegeven. Voor alle gebouwen binnen 
dit gebied is de populatie bepaald. Hierbij zijn twee verschillende methodes gebruikt. Bij de eer-
ste methode is gebruikt van BAG-gegevens van de gebouwen en bij de tweede methode is ge-
bruik gemaakt van kentallen uit de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. Voor beide 
methodes is eerst het groepsrisico bepaald in de bestaande situatie en vervolgens is het groepsri-
sico in de nieuwe situatie bepaald.  

  
Figuur 4-1 Invloedsgebied rondom LPG-tankstation 

Opslagtank 

Vulpunt 
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4.1.1 Bestaande situatie 

De situatie voor de bestaande situatie is weergegeven in Figuur 4-2. De blauwe omkadering geeft 
de inrichtingsgrens weer. De gebouwen meegenomen in de berekening zijn donkergekleurd in 
Figuur 4-2. Voor alle gebouwen is de populatiedichtheid bepaald. De populatiedichtheid per ge-
bouw is vermeld in Tabel 4-1. Dezelfde waardes worden gebruikt in de nieuwe situatie, indien er 
niets verandert in de bebouwing.   

 
Tabel 4-1 Gebruikte waarde voor verschillende gebouwen in het invloedsgebied 

Gebouw Dag  Nacht  

 BAG Handreiking BAG Handreiking 

Woning 2.2 2.4 1.1 1.2 

Astrimex (bedrijf) 79 0.01/m2 0 0 

Buurthuis de 
Boeg 

26.5 0.01/m2 19 0 

Shurgard Selfsto-
rage (bedrijf) 

43 0.01/m2 0 0 

Shell tankstation 
(bedrijf) 

11 0.01/m2 5.5 0 

Sligro (bedrijf) 296 0.01/m2 116 0 

Post NL (bedrijf) 46 0.01/m2 0 0 

Wasstraat(bedrijf) 10 0.01/m2 0 0 

 
Wat opvalt in de gegevens van de BAG-populatieservice is het grote aantal personen, voor zowel 
de dag als de nacht situatie, dat wordt opgegeven voor de locatie van de Sligro. De reden hier-
voor is onduidelijk maar dit leidt tot een groot verschil in de aanwezige personen tussen de BAG 
populatie en de populatie op basis van de bestemmingsplancapaciteit. 
  

Figuur 4-2 Overzicht bestaande bevolking obv BAG populatie service Figuur 4-3 Overzicht bestaande bevolking o.b.v. BAG populatie service 
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4.1.2 Nieuwe situatie  

In de nieuwe situatie valt een gedeelte van de nieuwbouw binnen het invloedsgebied van het 
LPG-tankstation en vervalt de locatie Post NL. Dit gedeelte is rood omlijnd in Figuur 4-3, waarbij 
groen ingekleurde gebouwen koopwoningen worden en bruingrijze gebouwen sociale huurwo-
ningen. De rest van de rood omlijnde gebouwen bestaat uit een parkeergarage, fietsenstallingen 
en andere voorzieningen. Voor de nieuwbouw zijn enkel de koopwoningen en de sociale huurwo-
ningen meegenomen in de groepsrisicoberekening (omdat dit verblijfsfuncties zijn). De nieuwe 
situatie zoals ingevoerd in Safeti-NL is weergegeven in Figuur 4-4.  

Figuur 4-4 Nieuwe situatie na realisatie nieuwbouw 
 

 
Figuur 4-5 Gebouwen binnen invloedsgebied LPG-tankstation (nieuwbouw rood omcirkeld) 
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Voor de nieuwe situatie is door Mecano architecten een vormfactor opgegeven waarmee het ef-
fectieve oppervlak voor woningen kan worden bepaald aangezien niet alle ruimte effectief kan 
worden gebruikt. In onderstaande tabel (Tabel 4-2) is het aantal personen berekend voor beide 
woonblokken. Voor de kleinere woningen (oppervlakte <55m2) is uitgegaan van 1,5 personen per 
woning in plaats van 2,4, dit is voor een dergelijk woningoppervlak een meer realistische aan-
name.  
Voor een robuuste berekening is ook het aantal woningen en personen bepaald voor de situatie 
dat er geen vormfactor is. Dit resulteert voor zowel sociale huurwoningen als koopwoningen in 
een populatie van 99 personen per woningtype voor deze locatie als er zonder vormfactor wordt 
gerekend en 73 personen als er met vormfactor wordt gerekend.  
Voor de hoogte van het groepsrisico in de nieuwe situatie zijn de volgende varianten berekend: 

- Met de bestaande bevolking o.b.v. de BAG aangevuld met de nieuwe situaties (met en 
zonder toepassing van de vormfactor); 

- Met de bestemmingsplancapaciteit o.b.v. de Handreiking verantwoordingsplicht groeps-
risico aangevuld met de nieuwe situaties (met en zonder vormfactor).  

 
Tabel 4-2 Berekende waardes populatiedichtheid nieuwbouw in het invloedsgebied 

Gebouw BVO 
(m2)  

GBO 
 (gem m2 
/woning) 

Aantal wo-
ningen 

Vormfactor 
(%) 

Personen 
/woning 

Aantal 
personen 

Sociale huur-
woningen 
(<55m2 GBO) 

2616 40 49 100 1.5 99 

75 73 

Koopwoningen  
(80-130 m2 
GBO) 

4261 105 30 100 2.4 99 

75 73 
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5 Resultaat groepsrisicoberekeningen 

Met de in het vorige hoofdstuk beschreven uitgangspunten is het groepsrisico berekend van de 
genoemde varianten. De berekende groepsrisico’s in deze studie worden in dit hoofdstuk gepre-
senteerd.  

5.1 Bestaande situatie 

In Figuur 5-1 is het groepsrisico weergeven van de bestaande situatie berekend met de BAG-po-
pulatiedichtheden en op basis van de kentallen voor de populatie uit de Handreiking verantwoor-
dingsplicht groepsrisico. In de grafiek is verticaal de frequentie weergegeven, horizontaal het 
aantal slachtoffers.  
 

 
Figuur 5-1 Berekening van het groepsrisico voor de bestaande situatie met verschillende 
populatiedichtheden 

In Figuur 5-1 is te zien dat het gebruik van de verschillende bronnen voor de populatiedichtheid 
resulteert in een verschil van het berekende groepsrisico. Bij gebruik van de BAG-populatie wordt 
de oriëntatiewaarde van het groepsrisico overschreden. Dit wordt vooral veroorzaakt door het 
grote aantal aanwezigen dat aan de Sligro-locatie wordt toegekend door de BAG-populatieser-
vice.  

5.2 Nieuwe situatie 

In Figuur 5-2 is het berekende groepsrisico weergegeven voor de bestaande en nieuwe situatie. 
Het groepsrisico is voor beide populatiebronnen weergegeven en de invloed van het gebruik van 
een vormfactor is meegenomen door zowel het groepsrisico met vormfactor als zonder vormfac-
tor weer te geven. 
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Figuur 5-2 Berekening van het groepsrisico voor de bestaande en nieuwe situatie met verschillende popula-
tiedichtheden 

Uit de grafiek blijkt dat het groepsrisico licht toeneemt als gevolg van de nieuwbouw. Het groeps-
risico op basis van bestemmingsplancapaciteit ligt onder de oriëntatiewaarde. De nieuwbouw 
leidt tot een geringe toename van het groepsrisico.  
In het geval van gebruik van de BAG-populatie overschrijdt het groepsrisico de oriëntatiewaarde, 
onafhankelijk van de nieuwbouw.  
De overschrijding van de oriëntatiewaarde is afhankelijk van de uitgangspunten ten aanzien van 
de populatiedichtheden voor de bestaande gebouwen (in het bijzonder de Sligro-locatie).  
De nieuwbouw leidt ook in deze berekening tot een geringe toename van het groepsrisico. Het 
verschil in gebruik van een vormfactor in de nieuwe situatie is minimaal ten opzichte van het be-
rekende groepsrisico zonder vormfactor. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

In de nabije omgeving van het LPG-tankstation aan de Cartesiusweg 140 in Utrecht worden plan-
nen ontwikkeld voor woningbouw. Om deze ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken is een 
nadere beschouwing van het groepsrisico noodzakelijk. Door het nauwkeurig uitwerken van de 
planologische situatie is de populatiedichtheid voor de groepsrisicoberekening bepaald. Bepalend 
of de oriëntatiewaarde wordt overschreden zijn de uitgangspunten voor de populatiedichtheden 
van de bestaande bebouwing, niet van de te realiseren nieuwbouw.  
 
Als wordt uitgegaan van de BAG-populatieservice wordt de oriëntatiewaarde in de bestaande si-
tuatie al overschreden. Het effect van de nieuwbouw op deze situatie is zeer beperkt. Wanneer 
wordt uitgegaan van de bestemmingsplancapaciteit en kengetallen op basis van de Handreiking 
verantwoordingsplicht groepsrisico blijft het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde. De nieuw-
bouw leidt ook hier tot een beperkte verhoging van het groepsrisico. 
  
Gezien het geringe effect van de nieuwe ontwikkeling op de hoogte van het groepsrisico en dat 
op basis van de bestemmingsplancapaciteit het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt, 
wordt voldaan aan het door de gemeente Utrecht geformuleerde beleidsuitgangspunt dat een 
overschrijding van de oriëntatiewaarde niet wenselijk is.  
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INVOERBLAD Frequenties LPG installaties Revisie 2-4-2008
1

Scenario aanduiding
Bestaande

2 Naam tankstation LPG-tankstation Proostwetering

3 Adres tankstation Cartesiusweg 140

4 Vergunde doorzet LPG per jaar in m3

5 Berekende verladingsfactor 0.70
6 Duur van een verlading 0.50 uur (standaard 0,5 uur)
7 Afstand tussen opslagvat en LPG vulpunt 70 meter (standaard 10 meter)
8 Afstand tussen opslagvat en LPG afleverpunt 45 meter (standaard 75 meter)  
9 Inhoud opslagvat 40 m3 (standaard is 20 m3) 18,401            kg

10 Inhoud tankauto 53.125 m3 (standaard is 51,76 m3) 27,404            kg

11 Afstand LPG afleverzuil - LPG vulpunt is kleiner dan 17,5 meter

12 Afstand Benzine afleverzuil - LPG vulpunt is kleiner dan 5 meter

13 Afstand benzine tankauto - LPG vulpunt is kleiner dan 25 meter

14 Wat is de gebouw hoogte

15 Is het een gebouw zonder brandbescherming  (30 minuten 
brandwerend) of met brandwerende voorzieningen (en maximaal 
50% gevelopeningen)

16 Is de afstand tussen LPG vulpunt en gebouw kleiner dan 15 m

17 Geselecteerde frequentie brand nabij een LPG tankauto (100 verladingen) 6.00E-07

18 Frequentie langdurige brand als gevolg van lekkage tijdens verlading 5.80E-08
1920 Kies de uitspraak die hier van toepassing is

1
21 Berekende aanrijdingskans 2.50E-09

22 Verlaagde BLEVE kansen als gevolg van verbeterde coating gebruiken ?
 

23 Verlaagde kansen als gevolg van verbeterde vulslang gebruiken ? 
 

24 Coordinaten van het opslagvat X,Y # 134,410 456,780
 

25 Coordinaten van het vulpunt X,Y 134,401 456,702
  

26 Coordinaten van de Safeti.NL ondergrond  
  

Afstand groter dan 17,5 meter

Afleverzuil

Benzine afleverplaats

Afstand groter dan 5 meter

Afstand kleiner dan 5 meter

Benzine tankauto

Afstand groter dan 25 meter

Afstand kleiner dan 25 meter

Gebouw hoogte

Gebouwhoogte tot 5 meter

Gebouwhoogte tussen 5 en 10 meter

Gebouwhoogte meer dan 10 meter

Brandbescherming van het gebouw

Geen brandbescherming of meer dan 50% gevelopeningen

Wel brandbescherming en maximaal 50% gevelopeningen

Afstand tussen gebouw en LPG vulpunt

Afstand is groter

Afstand is kleiner

Opstelplaats tankauto

Geisoleerde opstelplaats, aanrijding van optzij tegen leiding kast is niet aannemelijk

Opstelplaats op een (wegrij)strook, toegestane snelheid 70 km/h of minder

Overige situaties

Verlaagde Bleve  kansen

Verlaagde frequenties niet gebruiken

Verlaagde frequenties wel gebruiken

Afstand kleiner dan 17,5 meter

Verlaagde vulslang kansen

Verlaagde frequenties niet gebruiken

Verlaagde frequenties wel gebruiken



 
 
 

 

Contactgegevens 
Beneluxweg 125 
4904 SJ  OOSTERHOUT 
Postbus 40 
4900 AA  OOSTERHOUT 
T. 06 20 54 48 23 
E. jeroen.eskens@anteagroup.com 
 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de ad-

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra-

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en water-

werken. Maar we zijn ook betrokken bij 

thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmana-

gement en energie. Onder de naam Oranje-

woud groeiden we uit tot een allround en 

onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en 

overheden. Als Antea Group zetten we deze 

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar-

dige kennis te combineren met een pragma-

tische aanpak maken we oplossingen haal-

baar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog 

voor duurzaamheid. Op deze manier antici-

peren we op de vragen van vandaag en de 

oplossingen van de toekomst. Al meer dan 

60 jaar. 
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