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Geachte Raad, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over het Landschapspark Meerland Eindhoven. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

drs. L. van Rijn-Vellekoop 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Landschapspark Meerland Eindhoven 
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Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieuef-

fectrapport over Landschapspark Meerland Eindhoven, 

uitgebracht aan de gemeenteraad van Eindhoven door de Commissie voor de 

milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Landschapspark Meerland Eindhoven, 

de secretaris de voorzitter 

 

ir. I.G.M. de Bondt drs. L. van Rijn-Vellekoop 
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1. INLEIDING 
De gemeente Eindhoven heeft het voornemen een landschapspark van 65 ha 
aan te leggen in het centrum van de woon-, werk- en recreatielocatie Meerho-
ven. In het bestemmingsplan voor Meerhoven (vastgesteld november 1997) is 
op deze locatie een waterplas gepland. In verband met de vogelaantrekkende 
werking van de plas en de risico’s hiervan voor de vliegveiligheid rond de 
vliegbasis Eindhoven, heeft de gemeenteraad van Eindhoven in september 
1999 besloten af te zien van de aanleg van de waterplas. Het landschapspark 
komt hiervoor in de plaats. De realisatie van dit park vereist een partiële her-
ziening van het bestemmingsplan. 
 
Bij brief van 24 mei 20051 heeft het college van burgermeester en wethouders 
van gemeente Eindhoven de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde milieu-
effectrapport (MER) over het landschapspark Meerland. Het MER is op 2 juni 
2005 ter inzage gelegd2. 
 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4, 
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. De inspraakreacties heeft zij 
betrokken bij het opstellen van dit advies.  
 
De Commissie heeft de volgende documenten bij haar beoordeling betrokken: 

- Rapport van de werkgroep Obstakelbeheergebied Luchtvaartterrein 
Eindhoven, april 2005; 

- Inventarisatie beschermde soorten Meerland Eindhoven, Bureau 
Waardenburg b.v., april 2004; 

- Uitwerking Structuurplan Watersystemen Meerhoven, juni 2004.  
 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER5, zoals vastgesteld op 7 juni 2004; 
 op eventuele onjuistheden6; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7. 
 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is 
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit/de beslui-
ten over de partiële herziening van het bestemmingsplan. 
 

                                                

1 Zie bijlage 1 voor brief. 
2 Zie bijlage 2 voor advertentie. 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 
5 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
6  Wm, artikel 7.23, lid 2.  
7  Wm, artikel 7.10. 



 

 2 

Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekort-
koming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekort-
komingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be-
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 

2. OORDEEL OVER HET MER 

2.1 Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is. Het MER geeft een helder beeld van de voorgenomen realisatie van 
het landschapspark Meerland. De effecten op het milieu zijn helder in kaart 
gebracht.  

2.2 Toelichting op het oordeel  

Het MER maakt inzichtelijk hoe het voorkeursalternatief aan de hand van het 
basisalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief tot stand is geko-
men. Het MER geeft een goede afspiegeling van de resultaten van de inventa-
risatie van beschermde soorten. Voor de Rode Lijst-soorten, die voorkomen in 
het plangebied, worden passende suggesties gedaan voor bescherming c.q. 
compensatie. De Commissie is van mening dat de landschappelijke analyses 
en de beoordelingen van de alternatieven goed zijn uitgevoerd. Doordat de 
grondbalans neutraal is, zijn er geen negatieve effecten in verband met aan- 
en afvoer van grond.  
 
De Commissie is van mening dat met name de effecten op de waterkwantiteit 
en waterkwaliteit van belang zijn. In het volgende hoofdstuk plaatst de Com-
missie een aantal kanttekeningen bij onderdelen van het MER over water en 
doet de Commissie een aantal aanbevelingen. Deze kunnen worden meege-
nomen bij het uitvoeren van de watertoets, die ten behoeve van de wijziging 
van het bestemmingsplan moet worden uitgevoerd. 

3. OVERIGE OPMERKINGEN OVER HET MER MET AANBEVELIN-
GEN 
In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van be-
lang zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, maar geen betrekking heb-
ben op essentiële tekortkomingen. 
 
Water 
In de richtlijnen onder ‘hoofdpunten van het MER’ staat vermeld dat een be-
schrijving van het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) in het MER moet 
worden opgenomen. Het MER bevat echter alleen beperkte informatie over de 
kwantitatieve aspecten van het watersysteem.  
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De vermelding dat Meerland 10% oppervlaktewater bevat en dat het systeem 
voldoet bij een T=10 neerslaggebeurtenis is niet voldoende8. Meerland moet 
namelijk mede berging leveren voor een aantal omliggende woonwijken, die 
conform het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) getoetst moeten worden 
aan een T=100 neerslag gebeurtenis9 (volgens klimaatscenario 2050)10. In het 
NBW is afgesproken dat voor stedelijk gebied geldt dat maximaal eens in de 
honderd jaar het vloerpeil van de laagste bebouwing geïnundeerd mag raken.  
 
Het onderliggende rapport (Uitwerking Structuurplan Watersystemen Meer-
hoven) bevat meer informatie, maar geeft helaas ook geen helder overzicht van 
een T=100 neerslaggebeurtenis, terwijl de gegeven bergingen (bij een T=10 
neerslaggebeurtenis) in de verschillende deelgebieden niet voldoende zijn bij 
een T=100 neerslaggebeurtenis. 
 
Nader mondeling contact met de opstellers van het MER heeft informatie op-
geleverd ten aanzien van de berging en afvoer bij een T=100 neerslaggebeur-
tenis. Uit deze informatie concludeert de Commissie dat het watersysteem 
kan voldoen aan de normen voor de waterkwantiteit. Er is meer berging aan-
wezig dan dat vermeld is bij de resultaten van de T=10 neerslaggebeurtenis. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het mogelijk is dat de gewenste wa-
terpeilen worden overschreden en dat het water buiten de oevers treedt, zon-
der bebouwing te inunderen. 
 
In het MER is uitgegaan van de huidige hoogteliggingen in het studiegebied. 
Het is raadzaam om bij uitwerking van de watertoets te controleren of de 
hoogteliggingen gelijk blijven en te bezien of eventuele wijziging gevolgen heeft 
voor de inundatie van bebouwing. Met name bij Park Forum kan dit kritisch 
worden. 
 
Tevens is aangenomen dat ca. 30 mm regen in 2 dagen geborgen kan worden 
in het onverharde oppervlak, door infiltratie in de bodem. Hierbij is uitgegaan 
van een standaard infiltratiecapaciteit voor lemig fijn zand. Of de regen infil-
treert, dan wel afstroomt is ook afhankelijk van de verschillen in hoogteligging 
c.q. helling van het terrein. Gezien de lokaal aanwezige leemlagen en het mo-
gelijk nog te plegen grondverzet, dient de infiltratiecapaciteit ook geverifieerd 
te worden. 

  
■ De Commissie raadt om bij de watertoets de hoogteliggingen en de infiltratiecapa-
citeit te controleren.  
 
De snelheid waarmee het water zal worden rondgepompt, is afhankelijk van 
de beoogde waterkwaliteit. De hoeveelheid water die via de afvoerleiding onder 
de Esplenade moet worden afgevoerd naar het Beatrixkanaal is afhankelijk 
van de waterkwantiteit.  
 
■ Een watersysteem zoals in MER is beschreven, is weinig toegepast. Maak een 
robuust ontwerp, zodat aanpassing eventueel mogelijk is. De Commissie adviseert om 
de waterkwaliteit en waterkwantiteit te monitoren en aan de hand van periodieke eva-
luaties de pompcapaciteit en afwateringscapaciteit indien noodzakelijk aan te passen.  
 
                                                

8  De term ‘T = 10 neerslaggebeurtenis’ staat voor 68 mm regen in 48 uur. 
9  De term ‘T = 100 neerslaggebeurtenis’ staat voor 93 mm regen in 48 uur. 
10  In juli 2003 zijn in het Nationaal bestuursakkoord water (NBW) afspraken gemaakt tussen Rijk, UVW, VNG en 

IPO. 
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Bouwhoogtes 
In het MER worden geen uitspraken gedaan over beperking van de bouwhoog-
tes in verband met vliegbasis Eindhoven. De Commissie heeft kennis geno-
men van het rapport van de werkgroep Obstakelbeheergebied Luchthaventer-
rein Eindhoven. Uit dit rapport blijkt dat voor Meerland een maximale bouw-
hoogte van 45 geldt. Dit houdt in dat de woontoren in het noordoosten van 
het park niet de geplande 16 bouwlagen mag bevatten. Gemeente Eindhoven 
zal de 45-meter grens met een herziening van het bestemmingsplan veiligstel-
len. Uit het rapport blijkt tevens dat de vliegprocedures voor militaire en bur-
gergebruikers van het luchtvaartterrein Eindhoven zodanig worden aangepast 
dat de voorziene torens in Meerrijk geen belemmering vormen voor de veilig-
heid van het vliegverkeer. 
 
Beheer en onderhoud 
Om te voorkomen dat bepaalde plantensoorten (bijvoorbeeld riet, wilgen en 
elzen) gaan overheersen en om zichtlijnen in het park open te houden, is be-
heer en onderhoud noodzakelijk. Ook in verband met de veiligheid van oevers 
is het noodzakelijk om begroeiing te beheersen.  
 
■ De Commissie adviseert om een beheersplan op te stellen voor Landschapspark 
Meerland, waarin wordt aangegeven hoe het park wordt onderhouden.  
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 24 mei 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen  



 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in “Groot Eindhoven”, d.d. 1 juni 2005 



 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Burgemeester en Wethouders van Eindhoven 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Eindhoven 

Besluit: Herziening van het bestemmingsplan Meerhoven 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C10.1 

Activiteit: De aanleg van een landschapspark van 65 ha in het centrum van 
de woon-, werk- en recreatielocatie Meerhoven. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 14 januari 2004 
richtlijnenadvies uitgebracht: 8 maart 2004 
kennisgeving MER: 2 juni 2005 
toetsingsadvies uitgebracht: 19 augustus 2005 
 
Bijzonderheden: In het bestemmingsplan voor Meerhoven is een waterplas 
opgenomen. In verband met de vogelaantrekkende werking van de plas en de 
risico’s hiervan voor de vliegveiligheid rond de vliegbasis Eindhoven, wil de 
gemeente in plaats van een waterplas een landschapspark aanleggen. 
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwe-
zig is. Het MER geeft een goede afspiegeling van de resultaten van de inventa-
risatie van beschermde soorten. Voor de Rode Lijst-soorten worden passende 
suggesties gedaan voor bescherming c.q. compensatie. De landschappelijke 
analyses en de beoordelingen van de alternatieven zijn goed uitgevoerd. 
 
De Commissie plaatst een aantal kanttekeningen bij onderdelen van het MER 
over water. Het MER en de onderliggende “Uitwerking Structuurplan Water-
systemen” geven geen goede weergave van de berging en afvoer van water bij 
een T=100 neerslaggebeurtenis. Mondeling contact met de opstellers van de 
studie heeft informatie opgeleverd, waaruit is gebleken dat er wel voldoende 
waterberging aanwezig is.  
 
De Commissie adviseert om tijdens het uitvoeren van de watertoets de hoogte-
liggingen in en rondom het park en de infiltratiecapaciteit te controleren. Ook 
adviseert zij om de waterkwaliteit en waterkwantiteit te monitoren en aan de 
hand van periodieke evaluaties de pompcapaciteit en afwateringscapaciteit 
indien noodzakelijk aan te passen. Het is verstandig om een beheersplan op 
te stellen, waarin wordt aangegeven hoe het park wordt onderhouden.  
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BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1.  20050610 B.V. Nederlandse Gasunie Waddinxveen 20050622 
2.  20050614 Dienst Brandweer Crisisbeheersing Eindhoven 20050622 
3.  20050617 Rijksdienst voor het Oudheidkun-

dig Bodemonderzoek 
Amersfoort 20050622 

4.  20050617 NRE Netwerk Eindhoven 20050622 
5.  20050616 Kemper Eindhoven 20050622 
6.  20050616 Hendriks Eindhoven 20050622 
7.  20050616 

20050620 
L. Versfeld Eindhoven 20050622 

 20050616 Verslag inspraakavond  Eindhoven 20050701 
 



 

 



 

 

 



 

 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Landschapspark 
Meerland Eindhoven 

De gemeente Eindhoven heeft het voornemen een landschapspark 
van 65 ha aan te leggen in het centrum van de woon-, werk- en 
recreatielocatie Meerhoven. In het bestemmingsplan voor Meer-
hoven (vastgesteld november 1997) is op deze locatie een water-
plas gepland. In verband met de vogelaantrekkende werking van 
de plas en de risico’s hiervan voor de vliegveiligheid rond de vlieg-
basis Eindhoven, heeft de gemeenteraad van Eindhoven in sep-
tember 1999 besloten af te zien van de aanleg van de waterplas. 
Het landschapspark komt hiervoor in de plaats. De realisatie van 
dit park vereist een partiële herziening van het bestemmingsplan. 
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