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Hoofdstuk 0 Samenvatting
$0.1 Inleiding
In 1999 is door de »<
tl ten behoeve van de ontv, ikkeling van het, ten noorden van de spooriijn
Amersfoort-Apeldoorn/Zwolle gelegen, deel van het i.
genaamd Eemku artio. hel
'coördinatiepi
noord' vas:
lansiuitend hei 'bestemmingsplan centraal
stadsgebied noord \ astgestekl
in hei plan is ooda m
igeveo dal een zogenaamd 1 i
irdenopgericht Het Themacentrum
ieracentrui
daaromheen allerlei activiteiten op cultureel, edui
i "inmeieieel gebied. In onderstaande Rguui is hei plangebied geschctsi.

Eemcentrum
i S.l -Ligging Eemcenlrum / Plangebied

Deaanilni>:
ook als zodanig worden aangeduid

01057.MER.san

loop van hei ontwfldo

mei 2005

gd in Eemcenlnim en zal in hei vervolg

i S I van 9

1 [el ('oördinatieplan bepaalt dal ei pei :
en wordl uitgewerkl en door de Raad
•tcld Met concept programma van eisen vooi hel Eemcentrum is in december 2003 vastgesteld en in februari
2004 \
leerd op een voorlopig ontwerp-masterplan dat een visualisering
van de in bel programma van eisen voorgestane ontwikkeling omval
I 'it liet voorlopig ontwerp-masterplan is gebleken dat de ontwikkeling van het plangebied op enkele onderdelen niet
binnen het bestemmingsplan Daarom wordt nu et
tarnde 19 l vYRO-procedure (vrijstelling van het
pen
. de vooi

van de ontwikkeling van het Eemcentrum, die in nauwe samenwerkin
ko/en voor nadere invulling van het Eemcentrum met een mix van

culturele. rccieaticve en educatieve

Zo worden omler meer een bioscoop, culturele voorzieningen, In

winkels, appartementen en kantoren gerealiseerd \

plande bioscoop ca 570.000 bezoekers

ii gaan aantrekken De totale aantrekking van het I euicentruin wordt geschat op ca. 2.000.000 bezoekers per

jan
Opgrond van het Besluit m.ej 1994 i 1999) dient ten behoeve van een ruimtelijk plan dat (..) in de aanleg van een
Ml K te wordt
ld indien de activiteit betrekking heefl op 500.000
• meer (Bij
at 10.1)
Opgrond daarvan dient ten behoeve van het l emcentrum een m.e.r.-studie te worden verricht
l )e voorliggende samenvatting omval de voornaamste resultaten van de/e studie

5j 0.2

Probleemstelling, doel en moth ering \ an de voorgenomen ncth iteil
ip hel I emcentrum VOOr Cultuur, educatie en leisure, is dal een nieuw plein zal (moeten) ontstaan dat

vol kan voorzien in
diversiteit moei zitten in de aard en omvang van
de bedrijven en daarmee in h
im van doelgroepen dal ermee kan «orden bediend
Hei i emcentrum zal mei hel nieuwe programma In staat moeien zijn om zijn eigen bezoekers te trekken en moet
siainl-alone kunnen functioneren. coiuplemenlaii .\M\ Je binnenstad De basis daarvOOI u u men de bibliotheek.

de bioscoop en hel centrale plein i
men" van hel Eemcentrum geven een eigen identiteit aan de locatie,
die van zi< hzell sterl
commen ieel goed te kunnen functioneren
•elstelling van het initiatief is te komen tot ruimtelijke ontwikkeling van een gebied, nabij het centrum van
Amersfoort, waarin in ieder geval
meties dienen te zijn opgenomen:
• nieuwe Bibliotheek, Scholen in de Kunst en nieuwe Poppodium!

•

l

•
•
•

verschillen
ondersteun
/

D o o r de gemeente A m c i

nsfuncties, zoals disi

>/.
detailhandel, horeca en dienst

: en healthcentrum;

iningen
n hooi' ambitieniveau aangchoiul

Dooreen groot aantal elkaai versterkende- functies te combineren, wordl een zeken

v a n e e n I emcentrum.

tand gebracht.

waarvan ook in relatie tot de binnenstad kan worden gesproken I lel open plein heelt een eigen, afzonderlijke

functie, die karakter krijg! dooi -ie omringende functies De combinatie van publieke mei commerciële functies
alsmede de mbl van •'•

01057.MI R samenva

in levendig beeld en voorkomt 'doodsheid'
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B
§ 0.3

0

Besluiten

0.3 I Besluiten ten K-hoeve waarvan het MER is opucsield
Hel Mi K is opgesteld voor het verlenen van een vi
6rm artikel 19.1 vVRO van het reeds dooi de
1
van Amersfoort
ntraal Stadsgebied-Noord voor het deelgebied
- entrum, d<
id van Amersfoon
moeten naasl hel MER- voor hei i
um ook nog- hel (eerdergenoemde) Programma van Eisen
(PvE)en<
lamd beeWkwaüteltplan (BKP) worden vastgesteld. Het PvE vormt een nadere, gedetailleerde
uitwerking van (een onderdeel van) het CoördinafJeplan, In het BKI' wordt onder meer ingegaan op kleur- en
materiaahoi
lakvormen, opbouw en materialisering van straarprof
In het beeldkwalheitplan
worden de
ld voorde ruimtelijke kwaliteit van de omge\ mg c.q. gebouwen en openbare
ruimte

IIUIK

idskader
nomen activiteit van AM Vastgoed moei passen binnen bet door de overheid vastgestelde
I >p nationaal niveau zijn onder andere verschillende kaderstellende besluiten vastgesteld

die njdens de iiiilieuhvgienisthe ah

n de voorgenomen activiteit in hel kader van de aanvaardingen

telling van bel bestemmingsplan ex art 19.1 WR< Idoor het bevoegd gezag (en door de
initiatiefnemer) woi
nteerd Het betreft hi
-mier .nul.
•
verkeer (Verkeers- en Vervoersplan op nationaal (NV\ P)
ntelijk niveau. Duurzaam Veil;
•
ten:
* hichi (Besluit I uchtkwaliteit);
* externe veiligheid (ten aanzien van plaatsgebonden en gro
''s);
* geluid en trillingen (Wel Geluidhinder en daarmee samenhangende AmvB's) en trillingen);
•
oven re aspecten (duurzaam bouwen, afval)

01057.MER.sanicn\atting(c3-2)
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§ 0.4

Beschrijving van de voorgenomen activiteit

0.4.1

Het plan

HetEciiKcnmini /.d ondei meet bestaan uu oen bioscoop .MI diverse educal
Bemcentrom /;ii worden opgerichl tussen de Amsterdamseweg en de i

ilturele voorzieningen Het

De ligging van het Ecmccntmm is
dal het prima te belopen is vanaf hei centraal station Amersfoort (OV)
ie omliggende wijken. Voor bezoekers per fiets worden goede ontsluitingsroutes inde richting van de
binnenstad en omliggende wijken voor zover nog niel aanwezig aangelegd. In de directe nabijheid zijn bushaltes
uilen wellicht verdei worden ontwikkeld). Voor bezoekers peraui<> /.il >>nderhet Eemcentrum
een parkeergarage worden aangelegd.
DeArnsterdamsewegvormtde
ikste hoofdontsluiting in het p
nsluitinga
weg
zijn voorzien, waarbij een ongelijkvloersplein (hel Eemplein) de voornaamste is. Verkeer vanen naai de binnenstad
wordl luei onderdooi veleul Vuui het Eemplein /.il hei Eemcentrum via de Eernlaan kunnen worden bereikt
Samenvattend worden de volgende deelfuncties voor het Eemcentrum beschouwd:

01057 \ll R
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H

0
Overzicht deelfuncties i

vang
opmerking
7-8 zalen Totaal: 2.300 zitplaatsen
5.600
. ulturele en educatieve voorzienin
1.650
mg IX" Kelder/poppodium
i i 500 bezoekers
Scholen in de Kut
4.350
4.500
10.500
excl. Archief Eemland
Totaal
leisure commercieel entertainment
m.n. gericht op personen tol 30 jaar
discotheek
1.500
600
thcatcrreslaurant
overig leisure
2.000
bijv, bowlingbaan (ca. 10 banen)
4.100m2
Detailhandel, horeca, dienstverlening en bealthceatrum
l 101
horeca
leels ondersteunend i i
(offeccomer, grand café (300 m2) en eetcafé)
3.500 m2
supermarkl
Public)
^00 m2 per
vestiging
kleinschalige detailhandel
500 m2
ene publiek
IKWZ.
600 m2
zakelijke dienstverlen
kinderopvang; boodschappenberging; toiletten
1 lealthccntrum (incl fili
om 2
indheidscentrum c.q
fil
>cn
schoonheidssalon
Kantoren
mte
weg, in sj'ii
l deelgebii
Om1
•mm
Woningen
45 stuks
hoek 1 emlaan/Kleine Koppel
nten woningen
5 Lagen incl. stadsplinl met horeca en detailhandel
36
.weg
studentenwoningen
35
•k in bioscoopcon
sKidsuonimvn
22
thema-, woon-/werk-\\
Overig
parkeergarage (ondergronds; 2-laags)
afgestemd op eigen behoefte: ca. 900

Icel
bioscoop

0.4.2
Bezoekersaantallen en \tiki-uMi.ntiKkkciulc werking
Zoals aange^ovii wordl aangenomen dal (ruim) 2 miljoen mensen per jaar het Eemcentnim /uilen bezoeken,
ikomt met ca. 45.000 bezoekers per week Op een dl ukke da
I het bezoekersaantal
bijna 9 000, terwijl in het weekeinde (zaterdag) het bezoekersaantal toeneemt tol ruim IO.OOO.
vooral de supermarkl grote detailhandel en de bibliotheek (gedurende de dag), de bioscoop en vrije-tijdsvoorzieningen (leisure) (in de avond) zijn de voornaamste publiekstrekkers
intal werkenden in liet Eemcentnim wordl geschat op (mimi 100 mensen(exclusiel de kantoren).
M ht wordl dal meet dan de helft van bef aantal he.
m de grote publiekstrekkers) hel Eemcentrum met
de auto zal bezoeken liet aandeel van het openbaar vervoer in di
aamde 'model split' bedraagt 5-10%,de
. H e l t liel

antalauto'

dan op zal
(piek) 372 bezoekende en 194 vetrekkende auto's. Het aandeel in
ca 50% lager Deparkeerbehoefie bedraagt dan maximaal i
900-1000 (inclusiel

woningen en kantoren)

01057 Ml R samenvat
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Varianten en alternatieven \>vr de \ooraenomen activiteit
Overeenkomstig de We) milieubeheei is in hel müieu-effectrappoi
hrifving
delijkenu
iteit
In hei onderha
prake van voorgenomen ontwikkeling van een vaste en bekende locatie, die mede gelei
oph
m nader diende te worden uhgewerkl Zogenaamde 'l
natieven' zijn d
ook buiten beschouw
jood van de stand van /aken in de planvorming wordt in overwe
u dal de ruimtelijke invulling inmiddels zod
optimaliseerd dal nauwelijks nog 'milieuvriendelijker'
ahematkven beschikbaar zijn, Hel feitelijk 'schuiven' van de verschillende ruw
mede onderzoek naarde
niili.
i daarvan- is dan ook niel (langer) nuttig geacht,
Dit leidt ertoe dal in hel MI R nog slechts beperkt onderzoek naar varianten en alternatieven /.il plaatsvinden.
Hel Dulalternatief isde situatie die ontstaat wanneer de voorgenomen activiteit niel /.il plaatsvinden, nu alternatief
dient als referentiekader voor het vergelijken van de milieu-effecten van dV
i activiteit en hel andere
alternatief Aan
en reegel nulahernatiefbeschil I
or de invulling van de locatie voor het
K entrum, is volstaan mei hel beschrijven van de bestaande toestand van hel milieu in hel
autonome ontwikkel
rentiesituatie voorde milieugevolg*
uiilirn\ rkndelijk artei aarJef(MM \> moei uitgaan van de beste mogelijkheden ter bescherming en of
ui hel milieu en binnen de competentie van de initiatiefnemi
In hel M M A wordt de
mi,d aanvullende milieubeschermende maatregelen
Tabel S.2 -

Overzicht afweging varianten en samenstelling

MMA

Variant

ideel
^

afwegtng

\ ,n ianten \ uur functies en in\ ullinj; l'cmi entl URI
niet bedrijfseconomisch verantwoord
varianten voor uitvoeringvan de voorgenomen activiteit
verkeii
a. beperking parkccrbchocfte: stadsrandparkeren
hl •
-initiatief

1
2

-

i ing
e
verk«
loopverbinding voor voetgangers / oversteckvoor/icningen
parkeerbeleid i.c.m.
d 1. bereikbaarheid fictsverkcer
d2. parkeerregulering via tarifering
f \,

el VA

•

-

iru

al
slrenge
niimi.
\
• leidt tot minde 1
litend
mogelijk
voor
deel:
'werken'. Geen/ nauwelijks effect op totaal

ui

-

geluld
scherm spon Amsterdamseweg
stil asfalt
ii l'-garagc

.
.
3

technische + stedenbouwkundige bezwaren

podium cd.) niet
mogelijk

-

ondergrondse tunnclbak
e route afwikkeling expediticverkcer

4
5

externe veiligheid
vcrpi.

n ontwerp
tering mogelijk
AII ui ontwerp

rukbevoOcte fiinct

verplaatsen bib

;een verdere
ichtspunl worden
rantitatieve berekening

-

ffecten mogelijk
lucht
verplaatsing uitblaasopening P-garage naar spoorzijde op dakhoogte | -

MI R.samenvatting(c3-2)

mei 2005

6

a S.6 van 9

ij 0.5

Beschrijf ing \ estigingslocatie

Hel l erocentrum zal worden
I binnen hel plangebied (
: Hel terrein wordt omringd d
ten zuiden
: Amsterdamsewei (met kantoren) en Het lYapezium Qcantoi
ten noorden
: d
sluitend Gildenkwartiei
ten westen
tnlaan en aansluitend het Oliemolenkwartier;
:
Zwolle.

Ontsluiting /.il word
loop-in fietsroutes I

§0.6

I via de Amsterdam
Imsterdamseweg en Eemkade door (voet

itraal station (|
rs)

Gevolgen voor het milieu

ren behoeve van het milieu-effectrapporl
ijk, kwantitatief) onderzoek verricht naai
de nul
.11 van de voorgenomen activiteit alsmede van de alternatieven.
•
•

Verkeerskundig ondei
I loudappel ( 'oileng
Onderzoek lawaai tei
rkeer
Doi
«derzoek lucht
idem
;
• O
luchtemi
TNO-MI I'
s
•
l Kteme veiligheid
w E
K iale veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte' van de onderscheiden alternatieven zijn d
beoordeeld dooi DSP
in tabel S ; is een samenvattend

;even van de onderzoeksresultaten

mei 2005
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B
Tabel SJ
aspect

•

<§>•

Vergelijkingsmatrix alternatieven
Nul-alternatief
huidige verkeersdruk Amsterdamseweg/Stadsring: 29.900
:ag. Mede door Duurzaam Veilig, beperkt aantal
verkeersongevallen

Voorgenomen
Door Ecmcentrum:. 8.400-8.900 auto's per dag resp. ca. 700
auto's gedurende de spits, de Verkeersintensiteit op de
Amsterdamseweg komt dicht in de buurt van de beschikbare
capaciteit. Mogelijke terugslag op Amsterdamse
Parkeerbe
'50 plaatsen: ei:
voldoet. Geen
verslechtering verkeersveiligheid verwacht

geluid

huidige belasting KSA-gebouw door spoorweg 62 dB(A)

ext veiligheid

Plaatsgebonden risico: Geen overschrijving 10"5. Afstand tot
I0"6 bedraagt 16-18 meter, tot I0"7 33Groepsgebonden risico.bi] grote
liintallen..
overschrijding van de oriënterende waarde van het
groq
.et name door kantoren langs de spoorlijn
I sing. Station Noord en Puntenburg Works).

lucht

Overschrijdingjaargemiddelde concentraties aai:
beperkt tot traject Eemcentrum/Trape/ium tot 30 metc:
• Buiten verkeersbestemmingen, geen overschrijding
Jaargemiddelde concentratie aan fijn stof ruim 31 ug/m3 c.q.
lager dan grenswaarde. We! o\ erschrijding aantal dagen dat
daggemiddelde grenswaarde wordt overschreden. Na 2007
ekidelijke \erbctering

afname bc
ouw door afscherming met 4 dB(A)
Belasting woningen Eemccntrum door railverkeer max. 63
dB(A) en langs Amsterdamseweg 61 dB(A)
Belasting woningen Eemccntrum dooi
r: max. 60
dB(A) door Amsterdamseweg en 59 dB(A) door Eemlaan
Door bestemmint
J 1 dBiA) toename op drukkere
wegen. Elders 3 dB(A) of minder
Bij tocrit P-garage: 61 dB
Door expeditieverkeer: 55 dB(A) bij woningen Eemcentrum
Plaatsgebonden risico: zie nul-alk
tot 10"* ca.
16-18 meter; volgens latere berekeningen voor Meursingter:
geen overschrijding meer van I0"6)
Groepsgebonden risico, licht toename t.o.v. nul-alternatief
(door nieuwe bebouwing Met het geprogi
oer
overschrijding van de oriënterende waarde bijna
verdvi
entrum is geprojecteerde ruimtelijke ontwikkeling c.q.
'bestaande
Besluit luchtkwaliteit
iie jaargemidde;
nc. met enkele ug/m'. Door
bebouw ing wel verbetering ter hoogte van Eemcentrum in
2015).
Bebouwing in het Eemcentrum draagt bij aan beperking van de
omvang van het gebied waarbinnen in 2010 en 2015 de
grenswaarde voor PM!0 wordt overschreden (in de onbebouwde
situatie i
Tengevolge van uitblaas garage op pleinniveau: verhoging
concentratie aan benzeen met 8.6 ug/m3. Geen •
ng
irrenswaarde. wel van richtwaardc

Achtergrondconc. aan benzeen: 1 ug/m3
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Stadsrandparkeren (MMA 1): maximaal 2,5 tot 3% minder
auto's van en naar het Ecmcentrum. Nauwelijks/geen effect
wegennet
Vergroting aantal in/uit-rijpoortjes (MMA 2): geen/nauwelijks
terugslag meer op Amsterdamseweg voor P-garage
Alternatieve afwikkeling expeditieverkeer |
mogelijke/minin;
living verkeersruk naar zuidzijde
Eemplcin. Verslechtering verkeersveiligheid

• 1MA 1); Nauwelijks/geen effect
Vergroting aantal in'uit-rijpoortjes (MMA 2): 1 dB(A)
toename door hogere in- en uitrijdsnclheden
Verplaatsing inrit P-garag
bij afstand van 10 naar
25 meter, 5 dB*
Ondergrondse tunnelbak (MM'
ng.
Alternatieve vertrekroute expeditieverkeer langs spoor (MMA
5): aih. van uitvoering
«— (zie voorgenomen activiteit)

Stadsrandparkeren (MMA 1); Nauwelijks/geen effect
Verplaatsing uitblaas garage naar spoorzijde (MMA 6):
laar 3,3 ug/m3. Geen overschrijding
(meer) van grens- of richtwaarde
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P
ij (1.7

(0)
Beoordeling alternatieven

ond van de vergelijking en overwegingen van AM Vastgoed bestaat hel voorkeursalternatief uil de
voorgenomen acti\ H
* uld met de volgende preventieve en mitigerende maatregelen:
•
\ ergt
liet aantal in- en uitrijpoortjes voor de pa keergarage (MM "
•
verplaatsing van de uhblaasopening van de parkeergarage naai de spoorzijde op dakhoogte < MM
Dit betekent dat VOOI de realis.itie van de Voorgenomen activiteit, in combinatie met de/e aanvullingen, een

ning vrijstelbiig overeenkomstig arl 19 i WRO zal (dienen te) worden voorbereid
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