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Deel A: gegevens 
 

 

1. Omschrijving van het initiatief: 

Voor het perceel Archimedeslaan 16 is een initiatief van eigenaar en vastgoedondernemer Aprisco en 

vastgoedontwikkelaar Snippe Projecten voor herontwikkeling. De initiatiefnemers willen een 

studentencampus realiseren met 2000-2500 studentenwoningen, starterswoningen en aanvullende 

voorzieningen (waaronder studiezalen, sportfaciliteiten, horeca, kleine supermarkt, kapper, 

wasserette). 

 

 

2. Aanleiding:  

Het gebouw Archimedeslaan 16 is nu tijdelijk in gebruik voor huisvesting van studenten. De 

vergunning voor tijdelijk gebruik is in september jl. verlengd tot 2020. De eigenaar heeft aangegeven 

de locatie te willen herontwikkelen door sloop-nieuwbouw. De voorgenomen ontwikkeling is in strijd 

met het geldende bestemmingsplan. De vraag aan de gemeente is om mee te werken aan een 

onderzoek voor het bepalen van de randvoorwaarden voor bebouwing, - functies en de aanhechting op 

de omgeving.  

 

3. Gegevens van het plangebied: 

 

Ligging en begrenzing van het plangebied en onderzoeksgebied. 

De kavel Archimedeslaan 16 wordt begrensd door de Archimedeslaan, Daltonlaan en de rijkswegen 

A28 en A27. Het is onderdeel van het Archimedescluster zoals aangeduid in de Ontwikkelingsrichting 

Rijnsweerd-De Uithof. Dit cluster beslaat het gehele kwadrant tussen Achimedeslaan en de snelwegen 

A27 en A28. Dit gebied wordt voor dit project als onderzoeksgebied benoemd (zie kaart 1). Het 

plangebied Archimedeslaan 16 heeft een grootte van circa 45.400 m2. 

 

 
Kaart 1: Onderzoeksgebied Archimedescluster en plangebied Archimedeslaan 16. 

 

 

 

 

 

Foto voorzijde: http://www.plexatutrecht.nl 

http://www.plexatutrecht.nl/
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Ruimtelijk en functionele situatie 

Het huidige pand Archimedeslaan 16, zie voorpagina, is een langgerekt gebouw bestaande uit 

bouwvolumes variërend in hoogte van één tot vijf bouwlagen. Daarachter is een parkeerterrein voor 

circa 450 auto’s. De Archimedeslaan is één van de drie hoofdontsluitingen van het Utrecht Science Park 

en verbindt de Leuvenlaan, via de Pythagoraslaan met de Waterlinieweg. Het perceel wordt gedeeltelijk 

omgeven door water en op het terrein staan veel bomen. Aangrenzend ligt een cluster van 

onderwijsgebouwen rondom de Daltonlaan. Deze zijn in gebruik door onder andere Hogeschool 

Utrecht.  

 

Eigendomsgegevens. 

De kavel van Archimedeslaan 16 is geheel in erfpacht door de gemeente uitgegeven aan Aprisco. De 

gronden rond de huidige snelweg (inclusief taluds en bermsloten) zijn eigendom van de Staat 

(Infrastructuur en Milieu). De Archimedeslaan (inclusief de watergang) en de openbare ruimte rondom 

de Daltonlaan zijn gemeentelijk eigendom. Zie kaart 2 voor een volledig overzicht.  

 

 
Kaart 2: eigendomskaart plangebied en onderzoeksgebied 

 

De huidige planologisch juridische kader. 

Het gebied valt binnen het bestemmingsplan ‘Rijnsweerd, Maarschalkerweerd’ (vastgesteld op 26 

september 2013). Archimedeslaan 16 heeft de bestemming “Maatschappelijk”. De bebouwing aan de 

Daltonlaan heeft de bestemming “Kantoren” en het overige gebied is bestemd als “Verkeer”, “Groen” en 

“Water”. Een deel van het knooppunt Rijnsweerd heeft de bestemming “Waarde – Archeologie”. 

 

Bebouwing is mogelijk binnen het aangegeven bouwvlak tot maximaal 65% daarvan. De toegestane 

bouwhoogte is maximaal 24 meter. De voorgenomen ontwikkeling past daar niet in en hiervoor is een 

ruimtelijke procedure nodig. 
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Kaart 3: uitsnede bestemmingsplan Rijnsweerd-Maarschalkerweerd. 

 

Huidige beleidskader 

Het meest actuele ruimtelijke kader is de “Ontwikkelingsrichting De Uithof en Rijnsweerd” , vastgesteld 

door het college van B&W op 21 januari 2014. In dit document is Rijnsweerd als kansrijke locatie 

benoemd voor het doorgroeien van het Utrecht Science Park richting de stad. Het  Archimedescluster is 

hierin een belangrijke schakel. Samen met de voorziene reconstructie van het knooppunt Rijnsweerd 

bieden deze locaties de mogelijkheid een krachtige aanhechting van het Utrecht Science Park en 

Rijnsweerd-Noord tot stand te brengen. 

 

 
Kaart 4: Ontwikkelingsrichting De Uithof en Rijnsweerd en locatie Archimedescluster. 

Archimedescluster 
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Deel B: inhoud 

 

4. Resultaat van de quickscan: 

 

Planstudie Ring Utrecht en knooppunt Rijnsweerd: 

Rijkswaterstaat heeft in het kader van de Planstudie Ring Utrecht in juni 2014 een voorkeursvariant 

vastgesteld voor verbreding van de snelweg (A27/A28). In het voorkeursalternatief is gekozen voor een 

systeem waarbij sprake is van ’ontweven’ van verkeersstromen (gescheiden rijbanen) op de A27 tussen 

de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd.  

Daarnaast is in december 2014 door de minister gekozen voor variant 4C voor knooppunt Rijnsweerd. 

De op- en afritten in het zuidwestelijk kwadrant komen daarmee te vervallen. Hierdoor komt ruimte 

vrij voor ontwikkeling tussen snelweg en Archimedeslaan. Dit sluit aan bij de ambities de relatie tussen 

het Utrecht Science Park en Rijnsweerd te versterken. Ook ontstaat door de veranderingen van het 

knooppunt de mogelijkheid om op termijn het laatste deel van de A28 (tussen Waterlinieweg en A27) 

te transformeren van een autosnelweg naar stadsweg. In april 2015 heeft het college besloten deze 

transformatie als uitgangspunt in te brengen in de planstudie Ring Utrecht. 

 
Kaart 5: Planstudie Ring Utrecht (voorkeursvariant 4c) en locatie Archimedeslaan 16. 

 

Programma en ruimte 

De oostkant van de stad Utrecht, met name het Utrecht Science Park, is een gebied met grote 

economische groei. Hier bevindt zich een cluster van kennisinstellingen, zoals de Universiteit  

Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Daarnaast ook 

studentenwoningen, bedrijven en onderzoeksinstituten op het gebied van Life Sciences. Momenteel 

zijn verschillende projecten in uitvoering/voorbereiding zoals Prinses Máxima Centrum, RIVM en 

Studentenwoningencomplex Johanna. Voor een verdere groei is de ontwikkelruimte op het Utrecht 

Science Park beperkt.   

 

De belangrijkste stedelijke opgave is hoe stad en het Utrecht Science Park zo optimaal mogelijk van 

elkaar kunnen profiteren. Rijnsweerd is de aangewezen plek waar bedrijven, studentenwoningen en 

instellingen op het Utrecht Science Park kunnen doorgroeien. Het bebouwingscluster langs de 

Archimedeslaan heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot een onderdeel van het Utrecht Science 

Park. In de ‘Ontwikkelingsrichting De Uithof en Rijnsweerd’ zijn de kansen en mogelijkheden daarvoor 

in beeld gebracht. 

 

Archimedeslaan 16 
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Het campusmilieu van het Utrecht Science Park kan worden voortgezet in Rijnsweerd. De ruimtelijke en 

economische kracht en de kwaliteit van dit milieu biedt ruimte voor nieuwe bebouwing en een slimme 

mix van wonen, werken en dienstverlening. De aanwezige groene kwaliteiten in Rijnsweerd en het 

Archimedescluster vormen de basis voor een krachtige aansluiting op de landschappelijke kwaliteiten 

van het Utrecht Science Park. Het cluster aan de Archimedeslaan is een essentiële schakel in het 

aaneensmeden van de beide stadsdelen tot één gebied en het versterken van de relatie tussen stad en 

het Utrecht Science Park.  

 

Gezondheid 

Het cluster als geheel is een relatief groot herontwikkelingsgebied. Hier is het goed mogelijk om 

principes van Gezonde Verstedelijking toe te passen. In een gezond Utrecht is de druk op gezondheid 

zo laag mogelijk, voel je je prettig, en wordt bewegen makkelijk gemaakt. Dit leidt niet alleen tot een 

gezond, maar ook tot een aantrekkelijk vestigingsgebied. Blootstelling aan geluid en ongezonde lucht 

is te beperken met slim ontwerp en slim bestemmen. Vanuit gezondheidsoogpunt moet afstand 

worden aangehouden tussen een drukke weg en bestemmingen waar kinderen, ouderen en mensen 

met luchtwegklachten of hartvaatziekten langdurig verblijven. Voor rijkswegen bedraagt deze afstand 

100-300m en voor drukke binnenstedelijke wegen 50m. Aangezien het in dit geval gaat om woningen 

voor studenten en starters, heeft het college van gezonde verstedelijking een ambitie om een afstand 

van 100 meter tot beide rijkswegen na te streven. Mocht in de toekomst het ‘pootje’ van de A28 

transformeren tot een stadsweg dan geldt een afstand van 50m. 

 

Momenteel vormt de Archimedeslaan een barrière. Door na te gaan welke behoeften er zijn in de 

bestaande omgeving, kan dit gebied ook bijdragen aan de omliggende buurten. Kansen liggen in:  

 Aantrekkelijke levendige buitenruimte zorgt voor bewegen en ontmoeting. 

 Ontwikkeling aan de kant van de Archimedeslaan zorgt voor extra levendigheid langs de route van 

centrum naar de Uithof. 

 Een levendige en goed verlichte omgeving verhoogt gevoel van veiligheid. 

 Voorzieningen vormen levendige ‘tussenstop’ tussen Uithof en centrum. 

 Het meer betrekken van de Uithof bij de stad zorgt mogelijk voor een verschuiving naar gezondere 

en schonere vervoerskeuze tussen stad en Uithof (meer fiets, minder bus). 

 Fietsen/lopen kan aantrekkelijker gemaakt worden voor bewoners en passanten door snelle 

doorgangen te creëren voor fietsers/wandelaars in aansluiting op bestaande netwerk. 

 Voldoende fietsparkeerplaatsen zijn daarbij een randvoorwaarde. 

 Dit wordt een gebied van waaruit je niet alleen heel snel bij alle voorzieningen van de stad bent, 

maar vanuit waar je ook zo in het groene buitengebied zit, mits goed wordt aangesloten op de 

(fiets)verbindingen; een gezonde combinatie.  

 Voorzieningen welke in de omliggende gebieden ontbreken, kunnen hier plek krijgen en zorgen 

voor open verbinding met omgeving zodat er geen geïsoleerd cluster ontstaat. 

 Mogelijkheden voor stadslandbouw en toegang tot gezonde voeding. 

 

Milieu 

Duurzaamheid en gezondheid 

De gemeente heeft in haar beleid vergaande duurzaamheiddoelen vastgelegd. Het coalitieakkoord van 

de gemeente Utrecht 2014-2018 vraagt nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid en gezonde 

leefomgeving. In het coalitieakkoord staat daarover het volgende opgenomen: 

• Utrecht wil zuinig omgaan met energie en grondstoffen, zoveel mogelijk kringlopen sluiten en 

energie duurzaam opwekken. 

• Bij nieuwbouw en renovatie worden hoge eisen gesteld aan duurzaamheid. De afspraken moeten in 

ieder geval leiden tot energiezuinige, kwalitatief goede woningen met lage woonlasten.  
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Lucht en geluid 

Gezien de ligging van het plangebied op korte afstand van rijkswegen is de milieubelasting (lucht en 

geluid) in de huidige situatie (te) fors te noemen. Zo overstijgt bijvoorbeeld de geluidsbelasting op de 

locatie als gevolg van verkeer op de rijkswegen de maximale ontheffingswaarde voor nieuwe woningen 

met meer dan 10 dB. Er wordt daarom een bijzondere inspanning gevraagd om een goed leef- en 

woonklimaat te creëren. Onderzocht moet worden welke functies en bestemmingen op welke plek 

mogelijk zijn in relatie tot de aanwezigheid van de snelweg. 

 

Onderzocht moet worden welke (extra) mogelijkheden voor ontwikkeling op het perceel 

Archimedeslaan 16 ontstaan bij aanpassing van de Ring Utrecht en het knooppunt Rijnsweerd. De 

nabijheid van de rijkswegen levert ook een aandachtspunt ten aanzien van externe veiligheid. Ook de 

milieuzonering ten aanzien van bedrijven moet worden onderzocht (zowel omgeving – campus als 

omgekeerd of mogelijk zelfs intern campus). 

 

Wonen 

De voorgenomen ontwikkeling aan de Archimedeslaan kan een positieve bijdrage leveren aan de grote 

vraag naar woonruimte onder studenten en starters in Utrecht. Voor beide groepen is het vergroten van 

geschikt aanbod benoemd als thema in de geactualiseerde woonvisie (raadsbesluit, 4 juni 2015).  Voor 

het stimuleren van het vergroten van het aanbod is voor beide groepen een Actieplan opgesteld: het 

Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht en het Actieplan Middeldure Huur. 

Initiatiefnemers voor het realiseren van studenten- en starterseenheden wordt in toenemende mate 

geadviseerd om flexibele concepten te ontwikkelen. Mocht de vraag in de toekomst veranderen, dan 

kunnen kleinere eenheden op termijn worden samengevoegd en geschikt worden gemaakt voor 

bewoning door andere doelgroepen.  

 

Verkeer 

Fiets: De Archimedeslaan is onderdeel van het hoofdfietsnetwerk. Daarnaast heeft de route een functie 

in het Regionaal kernnetwerk. De fietsroutes vormen een belangrijke schakel in de keten van 

modaliteiten. De fietsroutes zijn in principe op orde langs de Archimedeslaan. Ze dienen ook op orde 

te worden gehouden en waar mogelijk te worden verbeterd.   

 

Voetganger: De voetganger is een belangrijke verkeersdeelnemer in de stad. In toenemende mate 

wordt daarmee bij ontwikkelingen en aanpassingen in de openbare ruimte rekening gehouden. Het 

hart van het Utrecht Science Park is ingericht met veel ruimte voor de voetganger en goede 

verblijfsruimtes. Dit zal moeten worden voortgezet bij de doorgroei richting Rijnsweerd. Het ‘actieplan 

voetgangers’ is hierbij onderdeel van het beleid.  

 

OV: De Archimedeslaan heeft een belangrijke functie voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 

tussen Utrecht Centraal, Rijnsweerd en De Uifhof. In de toekomst kan hier een tramverbinding komen. 

 

Auto: De Archimedeslaan is volgens het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) een 

secundaire as (gebiedsontsluitingsweg) die het Utrecht Science Park via de westelijk gelegen 

Waterlinieweg verbindt met het Utrecht Science Park. Het snelheidsregime op de Archimedeslaan is 50 

km/u.   Uitgangspunt is dat de Archimedeslaan in de toekomst met een gelijkvloerse kruising aansluit 

op de nieuwe stadsweg tussen knooppunt Rijnsweerd en Waterlinieweg. Bij de herontwikkeling van het 

Archimedescluster moet hier al rekening mee worden gehouden. 

  

Conclusie ten aanzien van het initiatief 

 

 

  

Herontwikkeling van Archimedeslaan 16 biedt kansen om het Utrecht Science Park te laten 

groeien. Het is een cruciale schakel in de gewenste verbinding tussen het Utrecht Science Park en 

de stad. Daarnaast kan het juist ook voorzien in de grote behoefte aan woonruimte voor 

studenten.   
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5. Formulering van de onderzoeksvragen: 

 

Programma en ruimte 

- Hoe kan de locatie zich ontwikkelen binnen de ambities van de ‘Ontwikkelingsrichting De Uithof-

Rijnsweerd’ waarbinnen dit gebied is aangeduid als Koppelingscluster? Hierbij wordt gedacht aan 

functies die zowel binnen het Utrecht Science Park als voor bestaande omliggende woongebieden 

betekenis hebben. 

- Hoe kan herontwikkeling van de locatie bijdragen aan transformatie van de Archimedeslaan tot een 

levendige stadsstraat? De Archimedeslaan is in de ‘Ontwikkelingsrichting De Uithof-Rijnsweerd’ 

aangemerkt als één van de belangrijke verbindingen tussen het Utrecht Science Park en de 

binnenstad. Hierbij rekening houdend met de mogelijke komst van een sneltramverbinding via de 

Archimedeslaan. 

- Wat betekent de opwaardering van de Ring Utrecht (waaronder reconstructie knooppunt Rijnsweerd 

en herziening ‘pootje A28’) voor de ontwikkeling van het gebied; op langere termijn voor het 

gebied als geheel en op korte termijn voor het perceel Archimedeslaan 16? Op welke wijze kan bij 

de stedenbouwkundig opzet van dit initiatief rekening gehouden worden met de ruimte die 

vrijkomt bij de reconstructie van het knooppunt Rijnsweerd? 

- Wat zijn de effecten voor de ontwikkelmogelijkheden voor de omgeving bij herziening van het 

‘pootje A28’ en de aansluiting op de Archimedeslaan? 

- Welke mix van functies voor het Archimedescluster draagt het beste bij aan de ambities het 

gemengde campusmilieu van het Utrecht Science Park te laten doorgroeien in Rijnsweerd? 

- Hoe kunnen het aanwezige groen, de bomen en het water worden ingezet voor het maken van een 

krachtig groen raamwerk dat bijdraagt aan een vitale herontwikkeling van het gebied als geheel? 

Een krachtig groen raamwerk draagt bij aan de woonkwaliteit, het vestigingsklimaat voor bedrijven 

en de recreatieve mogelijkheden voor bewoners, omwonenden en werknemers van het gebied. 

- Hoe kunnen nieuwe en uitnodigende routes voor voetganger en fietser door en langs het gebied 

zorgen voor een vanzelfsprekende aanhechting met omliggende gebieden en versterking van de 

relatie tussen het Utrecht Science Park en Rijnsweerd? 

- Op welke manier kan het parkeren hoogwaardig worden ingepast zodat een goede interactie 

tussen gebouwen en open(bare) ruimte ontstaat? 

 

Milieu  

- Levert de aard van de locatie, in de nabijheid van de rijkswegen (geluid, lucht en externe veiligheid) 

belemmeringen op voor de realisatie van gevoelige bestemmingen (ook rekening houdend met het 

gemeentelijk beleid)? 

- Welke effecten heeft de toekomstige situatie van de rijksweg A27 en het knooppunt Rijnsweerd op 

de herontwikkelingsmogelijkheden? Aanbevolen wordt om zowel de ontwikkelmogelijkheden in de 

huidige situatie als ook de mogelijkheden rekening houdend met de nieuwe situatie te 

onderzoeken.   

- Welke belemmeringen (bedrijven- en milieuzonering) zijn er voor het initiatief als gevolg van  

functies in de omgeving? 

- Welke mogelijke milieugevolgen heeft de voorgenomen herontwikkeling voor de omgeving?  

- Op welke manier sluit het plan aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Utrecht zoals 

opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018?  

 

Gezondheid 

- Welke voorzieningen ontbreken in de omliggende gebieden en kunnen hier een plek krijgen? 

- Welke ambities uit Gezonde Verstedelijking en kunnen gerealiseerd worden in deze 

ontwikkeling? 

- Op welke manier wordt fietsen/lopen aantrekkelijker gemaakt voor zowel bewoners en 

passanten dan auto en openbaar vervoer? 
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- Op welke manier wordt aansluiting op het bestaande netwerk van fiets- en wandelroutes naar 

centrum en Uithof gerealiseerd? 

- Op welke manier kan de ontwikkeling aan de kant van de Archimedeslaan zorgen voor extra 

levendigheid langs de route van centrum naar de Uithof, zodat fietsen en wandelen 

aantrekkelijk wordt?  

- Hoe kunnen we geluid zo dicht mogelijk bij de bron weren, om blootstelling aan geluid in en 

om de woningen te beperken? 

- Welke niet-woonbestemmingen kunnen binnen 100m van de rijkswegen een bufferzone 

vormen tussen woningen en rijkswegen? 

- Hoe wordt de barrièrewerking van de Archimedeslaan tussen buurten weggenomen, zowel 

fysiek als sociaal? Denk hierbij aan het voorkomen dat de ontwikkeling een geïsoleerd cluster 

wordt en zorgen voor een open verbinding met de omgeving? 

- Zijn hier kansen voor stadslandbouw? 

- Wordt toegang tot voldoende gezonde voeding gefaciliteerd binnen een loopafstand van 400-

500 meter? 

 

Economie 

- Welke mix van economische functies is haalbaar en wenselijk? 

- Welke vorm van detailhandel is binnen de ontwikkeling wenselijk, haalbaar en in welke omvang? 

Dit moet worden bekeken vanuit de gewenste campusontwikkeling Utrecht Science Park én vanuit 

het aanwezige voorzieningenniveau in de omgeving.   

 
Wonen 

- Hoe ziet de verhouding eenheden voor starters/studenten eruit in de nieuwbouw?  

- Wat zullen de huren zijn van zowel de studenteneenheden als de starterswoningen?   

 

Deel C: proces 
 

6. Te volgen planproces / besluitvorming: 

Op basis van het resultaat van de quick-scan wordt het initiatief en de beoogde ontwikkeling van deze 

locatie als wenselijk en voldoende kansrijk gezien. De opgave is om samen met de 

eigenaar/ontwikkelaar de kaders, eisen, wensen te formuleren voor de verdere uitwerking. Dit gebeurt 

door de gemeente, waarbij de ontwikkelende partij gedurende het proces input levert voor de 

haalbaarheid van de randvoorwaarden.  

 

Vanwege de omvang en complexiteit van het bouwplan zal daarom een Utrechts Planproces 1 (UPP1) 

worden doorlopen. Dit houdt in dat er een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) wordt 

opgesteld en door de raad wordt vastgesteld. Het SPvE biedt het ruimtelijk kader, waarbinnen de 

gemeente bereid is medewerking te geven aan een bestemmingsplanherziening.  

 

7. Te volgen planologisch-juridisch proces: 

Zoals reeds aangegeven moet voor dit programma een bestemmingsplanherziening nodig. Uit een 

eerste check lijkt het initiatief te voldoen aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Op basis van 

het huidige bekende programma van 2000-2500 studentenwoningen zal het bevoegde gezag mogelijk 

moeten beoordelen of er een milieueffectrapport moet worden gemaakt. De grens hiervoor ligt bij 

2000 woningen. Het exacte programma zal nog verder worden uitgewerkt. 

 

8. Projectomgeving: 

De omgeving van de Archimedeslaan 16 bevindt zich in een dynamisch ontwikkelingsproces. In ieder 

geval zal bij deze ontwikkeling een nauwe afstemming plaatsvinden met de opwaardering de Ring 

Utrecht, waaronder de transformatie van het ‘pootje’ van de A28. 
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Daarnaast zullen ook de ambities als koppelingscluster tussen bestaande stad en het Utrecht Science 

Park, zoals onder andere weergeven in het document ‘Ontwikkelingsrichting De Uithof-Rijnsweerd’ een 

belangrijke rol spelen. 

 

9. Participatieaanpak: 

Participatie is een belangrijk onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingstrajecten in Utrecht. Het 

participatieniveau is op grond van de gemeentelijke Participatieladder: ‘raadplegen’ (niveau 2). Plannen 

worden door ontwikkelaar opgesteld en samen met de gemeente voorgelegd aan belanghebbenden. Bij 

het opstellen van de plannen zullen stakeholders zoals de bewoners van Rijnsweerd, het Utrecht 

Science Park en Kantorenpark Rijnsweerd actief worden betrokken. Uiteindelijk zullen de ruimtelijke 

kaders ten behoeve van het initiatief worden vastgelegd in een Stedenbouwkundig Programma van 

eisen en een bestemmingsplan en ter consultatie c.q. ter visie worden aangeboden.  

 

10. Samenwerkingsstrategie: 

Het gaat hier om een particulier initiatief, waarbij tussen Aprisco en Snippe Projecten tijdens de 

Provada (juni 2015) een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. De gemeente vindt het een kansrijk 

initiatief, dat goed aan kan sluiten bij haar ambitie voor het Archimedescluster. De gemeente zal zoveel 

als mogelijk faciliteren in het vervolgtraject en daar waar nodig verbanden leggen met de belangrijke 

stakeholders.  

De samenwerking verloopt via het Utrechts Plan Proces, waarbij de initiatiefnemer via een getekende 

Intentieovereenkomst garant staat voor de ambtelijke plankosten en een belangrijke bijdrage levert in 

zaken als participatietraject en besluitvormingstraject.  

 

11. Planning: 

Bij dit initiatief is er sprake van een complexe gebiedsontwikkeling.  Begin oktober is samen met de 

initiatiefnemers besproken welke stappen volgens het Utrechts Plan Proces doorlopen moeten worden. 

Dit leidt tot een volgende concept planning op basis van ervaringscijfers met vergelijkbare initiatieven. 

 

Initiatieffase ( ± 4 maanden) 

Gesprek(ken) tussen ontwerpers Aprisco 

(eigenaar kavel) en stedenbouw gemeente 

2015 

Startdocument in staf November 2015  

Startdocument in college December 2015 

Definitiefase  ( ± 13 maanden) 

Opstellen SPvE/ VO & Participatietraject 2016 

Vaststellen SPvE in Raad (inclusief RIA) Najaar 2016 

Ontwerpfase ( ± 15 maanden) 

Bestemmingsplanprocedure en 

omgevingsvergunning. 

Begin 2017 – voorjaar 2018 

Realisatiefase (PM) 

 

Omdat initiatiefnemers hebben aangegeven eerder tot realisatie te willen overgaan zal eind oktober 

met de initiatiefnemers bekeken worden waar kansen liggen voor optimalisatie. De gemeente zal bij 

hierbij in ieder geval kijken: 

- Wat is het effect van het verkorten van dit traject op de gewenste participatie? 

- Wat betekent versnelling voor de gemeentelijke ambities voor het Archimedescluster, zoals 

vastgelegd in de ‘Ontwikkelingsrichting De Uithof-Rijnsweerd’? 

 

Afstemming met planning Ring Utrecht 

De bovenstaande planning sluit aan bij de huidige planning van Rijkswaterstaat ten aanzien van de 

opwaardering van de Ring Utrecht. In deze planning wordt het Tracébesluit in het tweede kwartaal van 
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2017 vastgesteld. Als een ontwerp-bestemmingplan voor dit initiatief ter inzage wordt gelegd nadat 

het Tracébesluit is vastgesteld, dan kan er worden geanticipeerd op maatregelen die in het kader van 

de ring Utrecht worden uitgevoerd. Een eerste QuickScan door het verleggen van de A27 die 

aanzienlijke verbetering voor de geluidssituatie met zich kan opleveren. 

 

12. Financiën – plankosten: 

Vanwege de erfpachtsituatie zal de ontwikkeling leiden tot privaatrechtelijke wijziging van de 

bestemming en naar verwachting een economische meerwaarde over de grond.  

 

Met initiatiefnemer zal een Intentieovereenkomst ter dekking van de ambtelijke plankosten worden 

opgesteld voor een aanvangsbedrag van 50.000 euro. 

 


