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IKJOKISIMK 

Aanleiding 

In het noorden van de gemeente Eindhoven is gelegen het sportconcentratiegebied 

Eindhoven-Xoord (SEN), zie ook afbeelding 1.1. Hier zijn ruimtelijke ontwikkelingen 

voorzien, die niet passen binnen de vigerende bestemmmgsplannen voor dit gebied. Om op 

deze ontwikkelingen in te kunnen spelen dient het SEN doorontwikkeld te worden tot een 

multifunctioneel gebied waar de thema's sport, bewegen en ontmoeten centraal staan, maar 

waar ook aangrenzende functies kunnen plaatsvinden. Tevens dienen er nieuwe 

voorzieningen geaccommodeerd te worden langs de Vijfkamplaan, De kaders voor deze 

doorontwikkeling zijn uitgewerkt in het Masterplan Sportconcentratiegebied Eindhoven-

Noord, dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juni 2003, 

Om een planologisch kader te bieden voor de verbreding en uittireiding van het SEN, diö\t 

een bestemmingsplanherziening plaats te vinden. Hieraan gekoppeld wordt de m.e.r.-

procedure doorlopen, aangezien de verwachting is dat de ontwikkelingen meer dan 500.000 

bezoekers trekken. 

In het kader van de m.e.r,-procedure zijn een Startnotitie en MER opgesteld. De Commissie 

voor de m.e j . heeft naar aanleiding van het MER (en de inspraak hierop) geadviseerd in 

haar toetsingsadvies' om een aanvulling op het MER op te stellen voordat het 

t>estemmingsplan wordt vestgesteld. Het betrof de aspecten verkeer, geluid en lucht. In 

onderliggende notitie is de benodigde aanvulling weergegeven. 

Voor het aspect verkeer is opnieuw naar de huidige situatie en de groeipercentages gekeken 

die resulteren in andere verkeersprognoses (zie hoofdstuk 2). Op basis van de bijgestelde 

ver keersprognoses zijn vervolgens de effecten op het gebied van verkeer (zie hoofdstuk 2), 

lucht (hoofdstuk 3) en geluid (hoofdstuk 4) in beeld gebracht. 

' 'Sportconcentratiegebied Eindhoven Noord en de aanvulling daarop'; Toetsingsadvies over het 

milieueffectrapport, 19 december 2005, rapportnummer 1465-71. 

AACADtS 
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HOOi-DSTUK 

Verkeer 

2.1 NADERE STUDIE VERKEERSCUFERS EN PROGNOSE 

De Commissie m.e.r. heeft vragen gesteld over de te verwachten groei van het autoverkeer. 

Daarbij werd geconstateerd dat de groei tussen 2000 (basisjaar uit model) en 2004 (huidige 

situatie) een forse groei kende en in de jaren daarna (tot 2020) er slechts een beperkte groei 

zichttMar was. 

Op verzoek van de gemeente Eindhoven is specifiek naar dit effect in het grf)ruikte 

verkeersmodel' gekeken. 

Geconstateerd is dat de in het MER gebruikte ophoging van de verkeerscijfers van de 

huidige situatie (2004) niet correct is. Deze ophoging is afgeleid op basis van enkele 

incidentele verkeerstellingen. Madere vergelijking met andere verkeerstellingen hebben 

geleid tot de conclusies dat deze ophoging niet correct is geweest. Het gebruikte telcijfer 

fluctueerde over verschillende jaren sterk. 

Er is daarom voorgesteld om niet op basis van de telcijfers de verkeerscijfers op te hogen 

maar op basis van een interpolatie van de cijfers uit het gehanteerde verkeersmodel o\'er de 

periode 2000-2010 te komen tot de verkeerscijfers voor de huidige situatie (20O4), dit omdat 

de gehanteerde werkwijze niet klopte. 

Daarnaast is ingezoomd op de groeipercentages die in het mode! zijn gehanteerd. De 

model prognoses komen tot stand op basis van een groot aantal uitgangspunten: 

• Sociaal-economische gegevens, 

• Infrastructurele maatregelen. 

• InkomensenprijsontTrt'ikkeling. 

• Ontwikkeling autobezit. 

• Ontwikkeling autobezettingsgraad. 

De sociaal-economische ontwikkelingen bestaan met name uit inwoners en arbeidsplaatsen; 

gegevens die afkomstig zijn van de gemeente Eindhoven. Voor dit gebied rondom het 

Sportconcentratiegebied is er in de autonome situatie geen sprake van grootschalige 

uitbreidingen van woningen en bedrijven. 

' Gebruik is gemaakt van het Regionale \'erkeersmode1 van het SS£. 
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Qua infrastructurele ontwikkelingen wijzigt er wel \'eel in het studiegebied. Zo wordt 

tussen 2000 en 202Q de A50 (Eindhoven-Oss) opengesteld, de Randweg (A2/A67) wordt 

omgebouwd, er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van het openbaar ver\'Oer, het 

fietsnetwerk wordt verbeterd en door middel van verkeersmanagementmaatregelen wordt 

de capaciteit op het hoofdwegennet in Eindhoven vergroot. 

Uit de modelanalyse blijkt dat met name na realisatie van de Randweg (A2/A67) er een 

afname van verkeer in de stad zal zijn. Waar in de huidige situatie verkeer er voor kiest om 

over het stedelijke hoofdwegennet te rijden, kiest het verkeer na de capaciteitsuitbreiding op 

de Randweg om via de Randweg te rijden, Dit leidt op enkele wegvakken rondom het 

Sportconcentratiegebied zelfs tot een afname in de intensiteiten. Ter referentie: in het model 

zijn op de A2 stijgingen tot 60% zichtbaar o\'er dezelfde periode, 

in de modellen is in de periode tussen 2010 en 2020 sprake \'an een lichte groei van het 

verkeer door de autonome ontwikkelingen. In totaal is over de periode 2000-2020 een groei 

van rond de 5% zichtijaar op het wegennet rondom het SEN. Dit klopt met d e m het MER 

gehanteerde 6p% (per weg treden kleine verschil'.en op). 

CONCLUSIC: 

De in het MER gehanteerde ophoging van de verkeeruijfert op basis van de tellingen geeft een 

verkeerd beeld van de groei De lage groeipercentages (6.B% over de periode 2000-2020) is 

realistisch te noemen, gezien het ontbreken van ruimtelijke ontwik Ice ling en In het gebied 

rondom het S£N en de grootschalige infrastructurele ontwikkelingen aan de rand van Eindhoven 

(A2/A67) waardoor er een verschuiving van het verkeer optreedt van het stedeüike 

hoofdwegennet naar de Randweg. 

Op basis van bovenstaande zijn nieuwe verkeerscijfers bepaald en zijn de relevante teksten 

over verkeer, geluid en lucht uit het MER aangepast (navolgende paragrafen en 

hoofdstukken). 

2.2 HUIDIGE SITUATIE 

Verkeersstructuur en verkeersintensiteiten 

Rondom het sportconcentratiegebied Eindhoven Noord liggen vier doorgaande wegen; de 

Huizingalaan, de Marathonloop, de Estafettelaan en de Fakkellaan. Al deze wegen, met 

uitzondering van de Fakkellaan, zijn gebied so ntsluihngs wegen. Met name de Marathonloop 

en Huizingalaan hebben een hoge verkeersintensiteit. Door deze hoge intensiteiten en 

beperkte oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer, ondervinden in het bijzonder 

fietsers en voetgangers een barrière. De hoge intensiteit in combinahe met de goede 

doorstroommogelijkheden voor gemotoriseerd verkeer past echter goed bij de functie van 

de (doorgaande) wegen en geeft in principe geen aanleiding om de oversteekfrequentie te 

wijzigen. 

Het plangebied wordt doorsneden door de Vijfkamplaan. Deze weg heel^ in de huidige 

situatie (2004) een etmaalintensiteit van 9.260 motorvoertuigen op een gemiddelde werkdag. 

Het drukste uur is van 17-18 uur. Dan bedraagt de verkeersintensiteit 877 motorvoertuigen 

per uur (bron: verkeerstelling 2004). De zondag is de rustigste dag en de hoogste etmaal-

waarden worden bereikt op dinsdag tot donderdag. Er is een piek tussen 8 en 9 uur in de 
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ochtend en tussen 16 en 20 uur in de avond. De avondspits is dus duidelijk langer en is 

vermoedelijk gecombineerd met sporters die komen en gaan aan het eind van de middag en 

het begin van de avond. 

De Vijfkamplaan is voor sluipverkeer aantrekkelijk gezien het kunnen ontvïfijken van 

verkeerslichten en het rechte en brede profiel van de Vijfkamplaan die daardoor amper 

weerstand heeft. Deze situatie is voor het sportcomplex niet gewenst. 

Afbeelding 2.1 

Overzicht inteiriileiten 

(elmaalintensiteit op een 

gerriiddeide werkdag) op de 

Vijfkamplaan en omliggende 

wegen, huiflige situatie 2004 

[bron SRE-verkeersrnodei » 

telling 'yZ-.j^impiaar, 

Behalve een telling van de verkeersintensiteit is er een kentekenonderzoek uitgevoerd om 

het sluipverkeer in beeld te brengen. Hieruit bleek dat er op de Vijfkamplaan een aandeel 

van 35''ü doorgaand verkeer zit. Dit is een hoog percentage, aangezien de Vijfkamplaan een 

erftoegangsweg is en het doorgaande verkeer idealiter gebruik maakt van de omliggende 

gebiedsontsluitingswegen. 

Op basis van de verkeerstelling en het verkeersmodel is een overzichtstekening gemaakt 

van de intensiteiten op de omliggende wegen. Deze is weergegeven in afbeelding 2.1. 

Voor fietsers en \'oetgangers is er langs de Vijfkamplaan een vrijliggend fietspad c.q. 

\'oetpad. Ook is er een fiets verbind ing in het plangebied voor het zwembad richting de 

Huizingalaan. Er is geen permanente doorgaande fiets verbind ing vanaf de Vijfkamplaan, 

tussen de sport\'oorzleningen door richting de Bossche Baan. Deze verbinding is alleen 

overdag beschikbaar. Deze voorziening is wel in het Masterplan voorzien. Fietsers en 

voetgangers in het plangebied maken gebruik van de o versteek voorzieningen in de 

Huizingalaan {o.a. ter hoogte van de bushalte bij het zwembad), de Marathonloop (bij de 

kruising met de Vijfkamplaan is er een middenberm, waar fietsers even kunnen stilstaan) en 

de Fakkellaan, Op de Vijfkamplaan zijn geen speciale o vers teek voorzieningen aanwezig. 

ARCADIS 
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2.3 AUTONOME ONTWIKKEUNGEN 

Verkeersintensiteiten 

Het aantal bezoeker/deelnemers aan het sportcomplex is in de afgelopen 10 jaar flink 

gestegen en zal naar verwachting in de komende jaren verder stijgen. Dit heeft gevolgen 

voor de interuiteiten van het verkeer en de parkeervoorzieningen. De groei van de 

verkeersintensiteiten op de Vijfkamplaan en omliggende wegen is gebaseerd op het 

gebruikte verkeersmodel (SRE verkeersmodel). Daarbij is het groeipercentage per weg 

bepaald (groei ligt rond de 5-6%), In onderstaande afbeeldmg zi]n de verkeersintensiteiten 

opgenomen, waarmee in het verkeersonderzoek (en geluid- en luchtonderzoek) rekening is 

gehouden. 

Afbeelding 2.2 _ 

Overzichi -ntensiieiien 

(etmaalintensiteil op een 

gemiddelde we rit dag) op de 

Vijfkamplaan en omliggende 

wegen, autonome 

ontwikkeling 2020 [bron SR£-

ve-keersmodel] 

2.4 EFFEaEN 

In onderstaande tabel zijn de effecten op verkeer en vervoer opgenomen als gevolg van het 

vöorkeursaltematief. Er is onderscheid gemaakt naar een viertal varianten. Na de tabel volgt 

per criterium een toelichting. In bijlage 1 zijn de uitgangspunten opgenomen, die 

gehanteerd zijn voor het verkeersonderzoek. 

Tebel 2.1 

Effecten verkee' en vervoer van 

de twee van anten voor verkeer 

van tiel voorkeursalternatief. 

Score Verkeer en Vervoer 

Sereikbaarheiü/ 

verkeersafwikkeling 

Verkeersveiligheid 

Parkeren 

Langzaan^ verkeer 

Openbaar vervoer 

Totaal 

Voor keu rsalteniatief 

Autonome Knippen Remmen Knippen Remmen 

Ontwikkeling ' Verbreden Verbreden Nieuw Nieuw 

O 

0 ül* 0/-t 0/+ 0/+ 
0 0/+ * o/* + 
0 + + • * 

O È / i ' f - t ••.K'«y MCADIS 
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Afbee ld ing 2.3 

OverïicM mtensüeiten 

(etmaal I niensiieiien op een 

gemiddelde werkdag) op 

Vijfkamplaan en omhggende 

wegen voor het 

vootkeursaiiefnatie!, vanant 

kniopen (2020) 

A f twc l d l ng 2-4 

Overzicht intensiteiten 

(etmaaliniensiterten op een 

gemiddelde werkdag] op 

Vijfkamplaan en omliggende 

weae" JOO' het 

i -e 'nat* t , vanam 

De varianten voor water zijn voor het aspect verkeer en vervoer niet onderscheidend. Deze 

varianten zijn in de onderstaande tekst daarom niet beschreven. 

Bereikbaarheid/verkeersafwikkeling 

In atbeelding 2.3 en 2.4 zijn de verkeersintensiteiten opgenomen op de diverse wegen in het 

studiegebied voor respectievelijk de vanant knippen en remmen. 

In bijlage 1 is een tabel opgenomen met alle intensiteiten op de omliggende wegen van het 

plangebied waarbij naast de etmaalcijfers ook de I/C-waarden staan. De 1/C-waarde geeft 

de verhouding weer tussen de intensiteit van het verkeer (de hoeveelheid auto's en 

vrachtwagens) en de capaciteit (de hoeveelheid verkeer die een weg maximaal kan 

verwerken}. Zolang de capaciteit aanmerkelijk groter is dan de intensiteit, is er geen 

probleem. De \'erkeersafwikkeling wordt echter stroever naarmate de intensiteit dichter 

, 1 . i ' ( - ANCADIS 
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nadert tot de capaciteit. De I/C-waarden laten zien dat voor geen van de wegen 

conges tie vorming (filevorming) wordt verwacht. 

Als er een knip wordt gelegd in het midden van de Vijfkamplaan, zal al het doorgaand 

verkeer moeten rijden via de Marathonloop en de Huizingalaan. Hierdoor neemt de 

intensiteit op de Vijfkamplaan af en op de Marathonloop toe. 

Dit gaat in principe ten koste van de \'erkeersafwikkeling op de Marathonloop. De 

Marathonloop heeft echter twee rijstroken in elke richting, waardoor dit voldoende is om 

het extra verkeer op te vangen. Daarnaast is de Marathonloop ook voor dit verkeer bedoeld. 

Het "knippen" van de Vijfkamplaan is als zeer positief beoordeeld. De positieve effecten zijn 

het volledig opheffen van sluip\-erkeer en de lagere intensiteit op de Vijfkamplaan. .Negatief 

is de omrijdafstand die ontslaat voor verkeer dat net aan de andere kant wil zijn. Deze 

omrijdafstand is 600 meter (de route via de Huizingalaan). Dit effect is echter beperkt. 

Zolang de parkeen'oorzlening niet vol is, kan goed aan de noordzijde worden geparkeerd 

om lopend naar de zuidzijde te gaan (acceptabele loopafstand). Het omrijdeffect is dus 

alleen van belang op piekmomenten. Op andere momenten is de omrijdafstand alleen aan 

de orde voor bezoekers die "voor de deur" willen parkeren. Deze groep is beperkt qua 

omvang. Uitzondering zijn gehandicapten, waarvoor wel aparte parkeervoorzieningen 

wenselijk zijn. 

In de variant met remmende maatregeien wordt een deel van het sluipverkeer geweerd. 

Naar verwachting blijft de verkeersintensiteit op de Vijfkamplaan hierdoor nagenoeg gelijk 

aan de situatie na autonome ontwikkeling: de remmende maatregelen compenseren de extra 

hoeveelheid verkeer van de uitbreiding van het sportcomplex. Voor deze variant geldt 

hetzelfde voor de ver keersdoorstroming als voor de variant "kiüppen", namelijk dat er in 

deze variant geen congestieproblemen optreden op de Vijfkamplaan of de omliggende 

wegen. Het effect van de remmende maatregelen is positief. Er blijft echter sluipverkeer. 

Daarom is deze variant als "V beoordeeld. Het voordeel van het ontbreken van een 

omrijdafstand is hier niet als zeer positief gewaardeerd omdat dit een relatie! beperkte 

groep is {zie eerdere toelichting bij 'knippen'). 

Uitgangspunt is dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten niet onderscheidend is tussen de 

twee verkeersvarianten knippen en remmen, In de situatie met een knip zal de knip 

dusdatug moeten worden uitgevoerd dat deze gepasseerd kan worden door hulpdiensten 

(dit is een ontwerpopgave voor de fase na het MER). 

Ook is in beeld gebracht welke toenames er zijn op aansluitende wegen, rekeninghoudend 

met een effect op geluid en lucht bij verkeerstoenames van 30% of afnames van 20%: 

• Huizingalaan ten noorden van de Marathonloop, 

' Huizingalaan ten zuiden van de Fakkellaan. 

• Marathonloop ten westen van de Vijfkamplaan, 

Huizingalaan ten noorden van de Marathonloop 

De toename als gevolg van de ontvdkkeling SEN ligt hier op circa 9°i>. Direct ten noorden 

van de Marathonloop ligt alweer een volgend kruispunt met de Hondsruglaan (400 meter) 

waar, vanuit het verkeersmodel, blijkt dat het verkeer zich sterk verdeelt. Het effect op deze 

wegen ligt dus lager, waardoor het effect op geluid en lucht te verwaarlozen is. 

. ' - . y i . l t.lW: AltCAOK 10 
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Huizinga!aan ten zuiden van de FakkeJlaan 

De toename \'an de intensiteit ligt hier op circa 12%. Het effect op geluid en lucht is hier dus 

eveneens te verwaarlozen. Het wegvak loopt verder naar het zuiden richting de Winston 

ChurchilUaan en 1' Lieven de Keylaan. Hier neemt de intensiteit in de autonome situatie 

verder toe en bij de Winston ChurchilUaan en 1' Lieven de Keylaan splitst het verkeer zich 

in oostelijke of westelijke richting. De absolute toename van het verkeer van het SEN neemt 

af naar mate verder naar het zuiden wordt gegaan, daarentegen neemt de intensiteit in de 

autonome ontwikkeling toe. De procentuele verhouding neemt daardoor al. 

Marathonloop ten vxsten van de Vijfkamplaati. 

De toename ligt hier op circa lO^c Het effect op geluid en lucht is daarmee te verwaarlozen. 

Ter hoogte \'an de Montpellierlaan neemt het verkeer verder toe, wat wordt veroorzaakt 

door de ontsluiting van de noordelijke woonbuurt. Bij de kruising met de Boschdijk splitst 

het verkeer zicht in noordelijke, zuidelijke en westelijke richting waarbij de toenames van 

het SEN-verkeer wegvallen tegen de absolute intensiteit op deze wegen. 

Kruispunten 

De kruispunten met de Huizingalaan (Marathonloop en Fakkellaan) zijn niet in detail 

doorgerekend. Er is een zeer globale berekening van ce belasting uitgevoerd die aangaf dat 

er geen grote knelpunten optreden. Er zullen wel aanpassingen aan het regel program, ma en 

/of de lengte van de opstelvakken nodig zijn, echter dat geldt ook al voor de autonome 

ontwikkeling, als gevolg van veranderingen in de verkeersstromen of vanuit 

onderhouds/ beheersaspecten, 

De specifieke doorrekerung is iets voor de verdere uitwerking, indien meer duidelijkheid is 

over wat zich precies wanneer gaat vestigen in het gebied en wanneer de keuze voor een 

bepaaid alternatief is gemaakt. Aangezien het voertuigafhaiUtelijke regelingen zijn met ook 

OV-ingrepen vergt het ook een gedetailleerdere studie om deze kruispunten door te 

rekenen. 

Verkeersvei/ighß/d 
Het effect op de verkeersveiligheid is slechts in beperkte mate onderscheidend. De knip in 

de Vijfkamplaan (in de variant "knippen") zorgt voor twee doodlopende wegen. De 

gereden snelheden zullen hierdoor lager zijn dan in de huidige situatie en hierdoor zullen er 

minder snelheidsovertreders zijn. Dit is positief voor de verkeersveiligheid (+). Ook de 

snelheidsremmende maatregelen (in de variant remmen) zorgen voor een verbetering van 

de verkeersveiligheid. De belangrijkste oorzaak van de verkeersongevallen, namelijk het 

parkeren, verandert echter niet. Hier\'oor geldt dat bij beide varianten aandacht moet 

worden besteed aan de herkenbaarheid van de parkeervakken, de maatvoering van de 

vakken en de parkeerrijbaan. Dit aspect is echter niet onderscheidend tussen de varianten. 

Een punt van aandacht zijn de aansluitingen op de Marathonloop en de Fakkellaan. Beide 

kruispunten vragen gezien de toename van (langzaam) verkeer om een verbetering van de 

voorrangssituatie (met name Fakkellaan) en de langzaam verkeersoversteek veilig vorm te 

geven. Ook dit aspect is niet onderscheidend tussen de varianten. 

De nadruk bij de effecrt>eschrijving is gelegd Op het effect op de Vijfkamplaan. Daar neemt 

de verkeersveiligheid toe door de afname van de intensiteit (en onderdeel hiervan het 

AUCWHi I 1 1 
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doorgaande \'erkeer). De \'erkeersveiligheid op de overige wegen zal afnemen door de 

Stijging van de intensiteiten. Op deze wegen is echter al sprake van gescheiden rijbanen 

(2x2), de kruispunten worden beveiligd met verkeerslichten. Er worden wel aanvullende 

maatregelen voorgesteld voor de twee niet- geregelde kruispunten, namelijk aan het begin 

en eind van de Vijfkamplaan. Beide kruispunten vragen gezien de huidige verkeers

ongevallen en de toename van (langzaam) verkeer om een verbetering om de 

voorrangssituatie duidelijk te maken en de o\-ersteek \'eilig \'Orm te ge\'en. Omdat dit aspect 

in het kader van de MER-studie niet onderscheidend is tussen de alternatieven is er niet 

expliciet verder op ingegaan. 

De mogelijke negatieve veiligheidseffecten op het omliggende wegennet kunnen leiden dat 

de totaalbeoordeling op het aspect verkeersveiligheid niet als positief maar neutraal scoort. 

Dit is echter sterk afhankelijk van de wijze van uitvoering van de aanvullende maatregelen. 

12 
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iODFIISTUK 

Geluid 

3.1 ALGEMEEN 

De geluidssituatie in de huidige situatie wordt met name bepaald door de rondom het 

sportpark liggende doorgaande wegen (met name de Huizingalaan, de Marathonloop en de 

Fakkellaan) en de door het gebied lopende Vijfkampiaan. Geluidshinder wordt ook 

veroorzaakt door de activiteiten die plaatsvinden in de gebouwen oi op de terreinen van de 

verschillende inrichtingen binnen hel sportconcentratiegebied. Ook wordt geluid 

geproduceerd op de ter plaatse aanwezige sportvelden. Grofweg kan voor het aspect geluid 

de situatie worden opgesplitst in weg verkeersla waai en industrielawaai (de inrichtingen), In 

de volgende paragrafen is een korte omschrijving van de uitgangspunten gegeven en zijn de 

resultaten van het geluidsonderzoek naar de referentiesituatie opgenomen (de huidige 

situatie en autonome ontwikkeling). 

3.2 HUIDIGE SITUATIE 

Input geluidsonderzoek 

Studiegebied 

Het studiegebied komt grofweg overeen met dat van het verkeersonderzoek. In afbeelding 

3.2, waarop geluidscontouren zijn aangegeven, is het plangebied en studiegebied 

aangegeven. 

Wegverkeer 

In de huidige situatie is de geluidsbelasting met name afkomstig van de rondom het 

sportpark liggende doorgaande wegen Huizingalaan, de Marathonloop, de Estatettelaan, de 

Fakkellaan en de dwars door het plangebied lopende Vijfkamplaan. Voor de Marathonloop 

en de Huizingalaan geldt een wettelijke maximum rijsnelheid van 50 km/uur . Voor de 

Fakkellaan, de Estafettelaan en de Vijfkamplaan zijn ingericht als 30 km/uur gebied. Met 

uitzondering \'an de Vijfkamplaan is op alle wegen een weg\'erharding van asfalt aanwezig. 

Op de Vijtltamplaan is sprake \'an een (lawaaiige) klinkerbestrating. 

In de huidige situatie is er op de Vijtltamplaan een aanzienlijk aandeel sluipverkeer tussen 

de Fakkellaan en de Marathonloop (circa iD°'<.). Het verkeer neemt deze route om de 

stoplichten aan de Huizingalaan te ontlopen. In tabel 3.1 zijn de gehanteerde 

verkeersintensiteiten weergegeven. 
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Tabel 3.1 

intensiteiten huidige situatie 

(motorvoeftLigen/eimaal) 

(bron vefkeersonderzoek t b v 

MEB) 

Weg Gedeelte 
ƒ 

Etmaallntensiteit 

huidige sitiiatle 
Huizingalaan Ten noorden Marathonloop 9 730 

Marathonloop- Fakkellaan 12.460 

Ten ïuiden Fakkellaan 8.720 

Marathonloop Ten westen Vijfkampiaan 14.904 

Ten oosten Vijfkamplaan 15.500 

Faldceltaan Ten westen Vijfkamplaan 690 

Ten oosten Vijfkamplaan 3.260 

Vijfkamplaan 9.260 

Ook de activiteiten in de gebouwen en op de terreinen van het sportconcentratiegebied 

produceren geluid. Gedacht kan worden aan stationaire (vastel geluidsbronnen zoals 

afzuigventilatoren en luchtbehandelingkasten op daken, aan op het parkeerterrein 

rond rijdende.'par kerende bezoekers, het aan- en aK'oeren \'an goederen per vrachtwagen 

en pratende of schreeuwende bezoekers. 

Aanwezige Inrichtingen 

In het geluidsonderzoek zijn de inrichtingen betrokken die rondom de Vijfkamplaan 

aanwezig zijn (zie onderstaande tabel). De locatie van de inrichhngen is aangegeven in 

afbeelding 3.1. De in de vergunning gehanteerde geluidsnorm wordt uitgedrukt in L,^ of 

L ,- {voor een onderscheid zie het kader na de tabel). 

T«bal 3.2 

Geluidsvoorschriften voor 

geluid van cte aanwezige 

inrichtingen m he: plangebied 

. Bedrijf/ innthting Geluidsvoorschrift vergunning of 

AmvB' 

01 ROC (school) LAeq: 50/45M0Geß 

02 Indoor Speelparadijs Eindhoven LAeq: S0/45/40GGB 

0 ^ 

04 

05 

06 

Kinderopvang Fieks 

Olympia Fitnesswereld 

LAeq: 50/45/40 GGB 

109 

10 

_Megs Bowling Woensel 

JTenr-sha. Eindhoven-Noord 

Zwembad ir.Onenbaa (overdekUopenlucht) 

Tafeltennishal'-* 

Klimcentrum Neoliet  

Skicentrum "Skif i t ' 

LAeq; 50/45/40 GGB_ 

LAeq; 50/45/40 GGB_ 

11̂  Hezemans Indoor Karting 

12 Squashcentrum "Squash Time' 

LAeq; 50/45/40 G6 8 

LAf.LT: 45/45/40 GGB 

LAeq; 50/45/40 50 m 

LAeq; 50/45/40 GGB 

LAeq; 50/45/40 GGB 

LAeq: 45/40/35 GGB 

13 Thermen Prinsejagt (sauna) 

15 

16 

DETO korfbalvereniging 

Sportverenig ing Tegen bosch 

Hockeyclub Eindfioven 

LAeq; 50/45/40 GGB 

LAeq: 50/45/40 GGB 

L/^eq;^40/35 G G B " 

^ LAeg; ̂ 0/45/40 G6B' * 

LAeq; 50/45/40 GGB** 

LAeq: 50/45/40 GGB-' 17 Voetbalvereniging RKSV 

* GGB = dichtst bijgelegen geluldsgevoelige bestemmingenMoning derden 

• • Voor deze inrichtingen is uitgegaan van informatie uit "Bedrijven & Milieuzonering". VNG 

(45 dB(A) etmaalwaarde contour). Daarin is een hindercontour van 50 meter opgenomen. 

Uitgaande van de geluidsvoorschriften, zou de voorziening namelijk onrealistisch veel geluid 

mogen produceren, vanwege de grote afstand van de dichtstbijzijnde geluldsgevoelige 

bestemming. 

" • • Er zijn plannen geweest om tussen het Kartcentrum en de klimhal een tafeitenniihal te 

realiseren Voor deze lafeltennisha! is een milieuvergunning afgegever, alleen is de hal nooit 

gerealiseerd. De beoogde inrichting is hierdoor niet in het akoestisch onderzoek betrokken. 

^ ^ H , * ' ' O ' ^ ^ ' . i . : AMCATMS 14 
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Eenheid waarin geluidsnonn wordt uitgedrukt 

Er zijn qua definitie praktisch geen verschillen tussen het equivalent geluidsniveau (L^^) en 

het Langtijdgemiddelde t>eoordelingsniveau (L^ ij). Bij de introductie van de Handleiding 

Meten en Rekenen Industrielawaai in 1999 wordt in vergunningen het Langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau gehanteerd. Vergunningen die voor het in werking treden van de 

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai zijn verleend, wordt de vergunde 

geluidsnorm nog uitgedrukt in equivalente geluidsniveau's (L^^^ conform iCG publicatie IL-

HR-13-01). 

AfbNiding 3.1 

Oue'ïichi gicbale iiggmg 

inrichtingen 

Geluidsbelasting huidige situatie 

Binnen het studiegebied t>evinden zich in totaal 419 woningen die in de huidige situatie een 

geluidsbelasting onder\'inden van 50 dB(A) of meer. Deze woningen zi|n aanwezig ten 

noorden van het plangebied (Dordognelaan, Picardiehof), ten westen van het plangebied 

(Vaalserbergweg (hoogbouw) en omgeving Meijerijlaan) en aan de zuidzijde van het 

plangebied ter hoogte van de Japiksestraat en Fruinlaan (gestapelde bouw). Het genoemde 

aantal is bepaald aan de hand van de 50 dB(A) etmaalwaardecontour exclusief aftrek artikel 

103 Wgh'. Er liggen ook vier scholen en vijf woonwagenstandplaatsen binnen de 50 dB(A) 

contour en er wordt een opper\*iak van 70 Hectare beiast met 50 dBlA) of meer, In tabel 3 3 

is voor diverse geluidsbelastingklassen de omvang van het aantal woningen, 

gel ui dsge voel ige bestemmingen en het geluidsbelast opper\'lak aangegeven, In afbeelding 

3,2 zijn de geluidscontouren voor het weg verkeersla waai weergegeven, evenals de in het 

' Aftrek artikel 103 Wet geluidhinder is een correctie die mag worden toegepast voor het stiller worden 

van auto's en vraclitauto'sin de toekomst. In een MER vindl een relatieve effeclvergeiijking plaats op 

basis van de daadwerkelijk berekende geluidsniveaus en de akoestische kwaliteit van de otngeving. 

Aftrek overeenkomstig artikel 103 is in het MER niet aan de orde en hoeft pas te worden toegepast bi) 

het bepalen van een juridische geluidsbelasting, 
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T«M33 

Reiul taten geluid so nderzoe« 

huidige sttuatie 

Studiegebied aanwezige scholen en woonwagen stand plaatsen. Ook is in de afbeelding de 

cumulatieve 50 dB(A) etmaal waardecontour voor de inrichtingen binnen het plangebied 

opgenomen. 

Geluidsbelasting kla»e Aantal woningen Geluidsgevoelige 

Beslecn mingen* 

Geluidsbelast 

oppervlak jha) 

50 - 55 d8(A) 261 Z/5 25 

5 5 - 6 0 dB(A) 144 1/0 18 

60 - 65 dB(A} 14 0/0 

= Scholen /Woonwagenstandplaatsen Fakkellaan 

13 

65 - 70 dB(A) 0 l/C 8 

i > 70 dB{A) 1 0 0/0 6 

Totaal 419 4/5 70 

Afbeelding 3.2 

Huiüi^e siluaiie 

ligging etmaälwa8''de-

contouren wegverlteet en 

Industrie 

a . ^ * * * -
>aMJiHlP»ir'at)g-* 
h "IMI 
1 h l w 

^ lidVii^i^titä <\r.i.^M 

W-i* fa 

• — — -

rDH ud.-i 
Ufijn W4h* 
• •• HAl-i 

^m P« AAI / \ 
AMH 1 H(b - 4 
atjoj/e. N 

Geluidsbelasting als gevolg van festiviteiten en evenementen 

Naast de dagelijkse geluidsproductie door verkeer en sportvoorzieningen, kunnen ook 

sportgerelateerde festiviteiten (binnen iiuichtingen) en evenementen [in de open lucht) 

leiden tot geluidshinder in de omgeving. Onderstaand wordt nader ingegaan op de 

geldende regelgeving voor festiviteiten en evenementen. 

Festiviteiten 

Alle festiviteiten op het sportcomplex vinden plaats binnen inrichtingen waarop de Wet 

milieubeheer van toepassing is. De reguliere geluidsvoorsdiriften voor sportinrichtingen 

zijn {net als bij horeca- en recreatie-inrichtingen) niet van toepassing op (delen van) dagen in 

verband met de viering van: 

• Festiviteiten die krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen (dit betreft de 

collectieve festiviteiten zoals carnaval). 

• Andere festiviteiten binnen de inrichting, waarbij het aantal (via gemeentelijk 

verordening aan te wijzen) dagen niet meer mag bedragen dan 12 per kalenderjaar 
(individuele festiviteiten). 

De gemeente Eindhoven heeft er (om o.a, geluidso\'erlast tegen te gaan) voor 

gekozen om in haar verordening (Algemene Plaatselijk Verordening Eindhoven) maximaal 

5 dagen aan te wijzen voor individuele festiviteiten waarop de reguliere geluidsnormen 

. » • / ^ ' . ( ö 'K'i-^^jl AKOkOIS 16 
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mogen worden overschreden. Dit is dus aanzienlijk lager dan het wettelijke maximum. Deze 

bepalingen in de APV zijn van toepassing op elke afzonderlijke vereniging. Het gaat naar 

schatting om 44 verenigingen. 

tn theorie kan dit leiden tot aanzienlijke overlast. In praktijk worden er nu echter weinig 

toernooien georganiseerd en is er misschien 5x per jaar een activiteit op het complex, tijdens 

welke worden afgeweken van de reguliere geluidsnormen. 

Voor individuele festiviteit moer ten minste 2 weken voorafgaand aan de festiviteit een 

kennisgeving worden ingediend. De kennisgever ontvangt een bevestigingsbrief met daarbij 

een aantal regels die tijdens de festiviteit in acht moeten worden genomen om 

geluidsoverlast te beperken. Deze voorscfiriften zijn afhankelijk van de omvang en aard van 

de festiviteit. Bijvoortjeeld: 

• Maximaal toelaatbaar geluidsniveau. 

• Regels omtrent komende en gaande bezoekers. 

• Voorwaarden m.b.t. bewaking/toezicht. 

Een afschrift van deze brief wordt gestuurd aan politie en brandweer. 

Ontheffing van sluitingstijden wordt aangevraagd bij de politie. 

Bij festiviteiten is vaak een vergunning op grond \an de AP\' nodig, bijvoorbeeld voor het 

plaatsen van tenten. Ook hieraan worden allerlei voorwaarden verbondea 

3.3 AUTONOME ONTWIKKELINGEN 

Tabel 3-4 

VerkeefsintensiteiWn m de 

5itLialie na autonome 

ontwik keling ImotQrvoertuigen 

pe' etmaal) (cjron 

ve-lteersondefzoek i k v hel 

MER) 

JnpLft geluidsonderzoek 

Wegverkeer 
In tabel 3,4 zijn de verkeersintensiteiten opgenomen voor de situatie in 2020 na autonome 

ontwikkeling. 

Huizingalaan 

Marathonloop 

Fakkellaan 

Gedeelte 

Ten noorden Marathonloop 

Marathonloop - Fakkellaan 

_Ten zuiden Fakkellaan 

JTen westen Vijfkaniplaan 

Ten oosten Viifkamplaan 

Etmaalintensiteiten 2020 

(autonome ontwikkeling] 

9,941 {+?14} 
13.090 {-̂ 630} 

_Ten westen Vijtkamplaan 

J e n oosten Vijf kamplaati 

VIjfkamplaan 

9.273 {+553) 

14,954 {+50] 

15.630 {+130} 

1,230 (+540) 

3.982 {•722}_ 

9.750 (+490) 

( ) = verschil t.o.v, huidige situatie 

Aar)wezige inrichtingen 

De situatie in 2020 na autonome ontwikkeling is voor de aanwezige inrichtingen gelijk aan 

de huidige situatie. 

Geluidsbelasting autonome ontwilfkeling 

In het studiegebied ondervinden in totaal 467 woningen een geluidsbelasting van 50 dB{A) 

of meer. Dit zijn er 48 meer dan m de huidige situatie. Net als in de huidige situatie liggen er 

vier scholen en vijf woon wagen stand plaatsen binnen de 50 dB{A) contour. Het geluidsbelast 

UKADIS 17 
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Oppervlak betreft 72 Hectare (2 Hectare meer dan in de huidige situatie). In tabel 3.5 en 
afbeelding 3.3 zijn de resultaten weergegeven. 

Tabel 3.5 

Oeiuidsbelasting autonome 

GeluidsbelastingkU^e Aantal woningen Aantal 
geluidsgevoelige 
beitemmingen' 

Geluidsbelasl 

oppeivlak 

( in Hectafe | 
ontwikkeling 50 - 55 dB(A) 294 (+33) 2/5 (0/-5) 25(0) 

55 - 60 dB(A) 157 (+13) 1/0 (0/*5) 18(0) 

60 - 65 dB(A) 16 (+2) 0/0 (0/0) 14 ( t l ) 

65 - 70 dB(A) ' 0(0) 1/0 (0/0) 8(0) 
> 70 dB(A) 0(0) 0/0 (0/0) 7(+l) 

Totaal 467 (+48) 4^(0/0) 72 (+2) 

AftM«lding 3.3 

Autonome ontwikkeling 

liggfng etmaalwaarde-

contouten wegverkeer en 

in dust ne 

O 

= Scholen/Woonwagenstandplsatsen Fakkeliaan 

= verschil t.o.V hu'tdtge situatie 

MER Sportccnceniraiiegebied Eindttcvin 
Aulonmtis OntwiUialing (psiliur 2O20 

1» «Ml 

4matmj VuMlAlt"*^ 4matmj 

IMi-wnir 

• #4 

A 

34 

Geluidsbelasting festiviteiten en evenementen 

Er vindt een autonome toename plaats van het aantal bezoekers aan het 
sportco neen tra tiegebied. De verwachting is echter dat de autonome toename niet dermate 
groot is, dat het aantal festiviteiten en evenementen noemenswaardig toeneemt, 

EFFECTEN 

In onderstaande tabel zijn de effecten op geluid opgenomen als ge\'olg van het 
voorkeursaltematief. Er is onderscheid gemaakt naar een viertal varianten. Na de tabel volgt 
per criterium een toelichting. 

TatMl 3.« 

E'tecten op geluid van üe twee 

Varianten voor veiceet van het 

voorkeursaltematief 

Score Geluid Voorkeursaltematief 

Autonome Knippen Remmen Knippen Remmen 

Ontwikkeling Verbreden Verbreden Nieuw Nieuw 

Verkeer C Ü Q/f Ü 0/+ 

Inrichtingen 0 0 0 0 0 
Festiviteiten en 

1 evenementen 
0 01- 01- (V- 0/-

Totaal 0 01- 0 0/- 0 

O t , l ( t 6 ' • VlIiCf JUKACNS 18 
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De varianten voor water zijn voor het aspect verkeer e r vervoer niet onderscheidend. Deze 

\'arianten zijn in de onderstaande tekst daarom niet beschreven. 

Uitgangspunten geluidsonderzoek 

In het geluidsonderzoek is uitgegaan van twee varianten voor de Vijfkamplaan, namelijk 

"knippen" van de Vijfkamplaan en remmen van verkeer over de Vijfkamplaan. Voor de 

variant "knippen" is uitgegaan van een rijsnelheid van 50 km/uur . Voor de variant remmen 

is uitgegaan van een rijsnelheid van 30 km/uur ' en verkeersremmende maatregelen, zoals 

verkeersdrempels. 

Door de Vijfkamplaan te "knippen" is er geen doorgaand (sluip)verkeer meer mogelijk. De 

verkeersintensiteit op met name de Huizingalaan zal hierdoor toenemen. Ook het remmen 

van verkeer op de Vijfkamplaan en het aanleggen van \'erkeersdrempels) zal leiden tot een 

afname van v-erkeer op de Vijfkamplaan. Doorgaand verkeer is bij deze variant echter nog 

steeds mogelijk, waardoor de afname minder groot zal zijn dan in de variant "knippen". In 

de onderstaande tabel zijn per variant de in het geluidsonderzoek gehanteerde intensiteiten 

weergegeven. 

Tabal 3.7 

Verkeerstriiensiteiten 

(moton/oerruigen per etmaal] 

na autonome ontwikkeling en 

bi| he'iririchting uan het 

piangeOiea (voor Oe varianten 

"knippen" en "remmen" van 

de Vijfkamplaan) (bron: 

verkeersondenroek i k v het 

MERI 

Gedeelte Etmaalintensiteilen 

Autonome Voorgenomen activiteit (2020) 

ontwikkeling Variant Variant 

\nit\i] Knippen remmen 
Huizingalaan Ten noorden Marathonloop 

Marathonloop - Fakkeilaan 

9.944 11.860 11.8ED Ten noorden Marathonloop 

Marathonloop - Fakkeilaan 13.090 19.707 16.477 
Ten zuiden Fakkellaan 9,273 10.370 10.370 

Marathonloop Ten westen Vijfkamplaan 14.954 16.120 16.120 
Ten oosten Vijfkamplaan 15.S30 24.171 

2.405 
20.941 

Fskkeliaan Ten westen Vijfkamplaan i 1.230 

24.171 

2.405 2.405 

Ten oosten Vijfkamplaan 3.962 3.709 4.789 

Vijfkamplaan Ten noorden 9.750 7.010 9.160 
Ten zuiden 9.750 3.500 4.580 

Resultaten geluidsonderzoek verkeer 

Variant "knippen" 

Door een afname van het verkeer op de Vijfkamplaan zal de geluidssituatie nabij de 

Vijfkamplaan verbeteren. Het {voormalige) sluipverkeer zal echter een andere route kiezen, 

waardoor geluidsbelasting op/langs de Marathoniaan (tussen Vijfkamplaan en 

Huizigalaan), de Huizingalaan (tussen Marathonloop en de Fakkellaan) en een klein 

gedeelte van de Fakkellaan licht zal toenemen. Omdat langs deze wegen een groot aantal 

geluidsgevoelige bestemmingen ligt, zal per saldo de akoestische situatie iets verslechteren 

ten opzichte van de autonome ontwikkeling. 

In het studiegebied ondervinden bij de variant "knippen" 489 woningen een 

geluidsbelasting van 50 dB(A) of meer (tegen 467 woningen in de situatie na autonome 

ontwikkeling). Net als in de autonome ontwikkeling bevinden zich vier scholen en vijf 

woonwagenstandplaatser, binnen de 5C dB(A) contour. Het geluidsbelast oppervlak neemt 

' Het \'erlagen van de maximum rijsnelheid leidt tot een geluidsafname van 2 dB(A). 
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heel iets af (71 ha tegen 72 ha in de autonome ontwikkeling). In tabel 3.8 en afbeelding 3.4 

zijn de resultaten weergegeven. 

Tabel 3.8 

GeitiiCBMiasting voorgenomen 

activiteit (variant "knippen") 

Afbeelding 3.4 

Voorgenomen activiteit, variant 

"knippen" ligging 

etmaal waardecontojren 

wegverkeer en industrie 

Geluidsbelastingklasse Aantal woningen Aantal 

geluidsgevoelige 

beitemmiogen* 

Geluidsbelast 

oppervlak 

1 in Hectare [ 

50 - 55 dB(A) 310 ( t ie ) 2/0 (01-5) 27 (+2) 

55 - 60 dB(A) 146(11) 1/5 (0/+5) 16 (-2} 

60 - 65 oB[Aj i i (+17) 0/0 (0/0) 13 (-1) 

G5 - 70 dB{A) 0 1/0 (0/0) 8(0) 

> 70 dB(A} 0 
i --

0/0 (0/0) 7(0) 

Totaal 489 (+22) 4/5(0/0) 71 (-1) 
* - Scholen / Woonwagenstandplaatsen Fakkellaan 

( ) = verschil to.v. autonoine ontwikkeling 

MER Sportconcentrattegabled Eindhoven 
Toekorrstige SItuatlB. met knip Vijfkemp laan 
(peiljaar 2020) 

O l̂ingaE ÎHI 

SpacdJi banvTuninovn' 

S W W 

."JJinilji I I rum-JtM^m\ 
nbÉUrtVJ 

t d ARCANS 

Variant remmen 

Doordat er voor deze vat^ant ten opzichte \'an de autonome ontwikkeling minder verkeer 

op de Vijfkamplaan aanwezig is. zal de gelu'.dsproductie als gevolg van verkeer hier 

afnemen. Ook de totale geluidsbelasting neemt af. Oorzaak voor de afname is met name de 

lagere rijsnelheid op de Vijfkamplaan, wat voor een minder groot geluidsbelast oppervlak 

zorgt. 

Bij de variant remmen ondervinden in het studiegebied in totaal 472 woningen een 

geluidsbelasting van 50 dB{A) of meer (tegen 467 woningen in de autonome ontwi Wee ling). 

Net als in de autonome ontwikkeling liggen er vier scholen en vijf 

woonwagenstandplaatsen binnen de 50 dB{A) contour. Het geluidsbelast oppervlak neemt 

ook in deze variant af met 3 Hectare (69 Hectare tegen 72 Hectare in de autonome 

ontwikkeling). In onderstaande tabel en afbeelding 3.5 zijn de resultaten weergegeven. 
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öi.' v:ei: vo' 0'. 'e-

Geiuidsbelastingkid»e 

50 • 55 ÖB(A) 

55-60dB(A) 

60-65aB(A) 

65 - 70 dB(A) 

> 70 dB[A} 

Totaal 

307(.13)_ 

146 (-11)^ 

_19[+3) 

472 (+5) 

M » S)>DIITCOh(:ENTRAT!EGEBiED {iNOHOVEN N O O R D I 

Aantal woningen Geluidsgevoellge 

Bestemmingen* 

* = Scholen / Woonwagenstandplaatsen Faklcellaan 

(1 = verschil t.o.v. autonome ontwikkeling 

3/0(+l/-5) 

0/5 (-1/+5) 

0/OJO/O) 

1/0(0/0] 

o/p (0/0) 
4/S (0/0) 

Geluidsbelast 
oppeivUk Itial 

26 (+1) 

16 (-2) 

13 (.1) 

8(Ö) 

6{-1) 

68 (-3) 

AfbMidIng 3.5 

Voorgenomen aclwten. vanant 

remmen" ligging 

eimaalwaardeconiouren 

wegverkeer en mdusitie 

ME.=̂  SportconcenUattegebiöd Eindhoven 
ToBKomsIige Silualie. mei rammenfle maalreg&lan 
Vijfkatnplaan [peiljaar 2020) 

O PiAigelHa 

U K u a 
S Scnw 

lil in I I •! 11 .ywK/äjn^' 

^•«"-IQAiJU 

saun I8S« 

UAfICADIS 

Resultaten geluidionderzoek inrichtingen 

In het plangebied \'erdwijnt een aantal bestaande functies zoals voetbal- en korfbalvelden. 

Hiervoor in de plaats komen nieuwe functies zoals een sporthal, een camping en een hotel. 

Voor deze nieuwe functies is voor het geluidsonderzoek een hind eva f stand aangehouden 

zoals aangegeven in de uitgave "Bedrijven & Milieuzonering van de VNG. 

Voor het hotel en de sporthal is een hinderafstand \'an 30 meter aangehouden, voor de 

camping en de parkeerplaats een afstand van 50 meter. De geluidsruin-ite die door de 

bestaande functies (sport\'elden) wordt ingenomen komt te \'ervallen. 

Op basis van genoemde uitgangspunten is de cumulatieve 50 dB( A) etmaal waardecontour 

voor de inrichtingen bepaald. Deze is in afbeelding 3.6 weergegeven. Vergeleken met de 

referentiesituatie, treedt er een verwaarloosbaar verschil op (0). 
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Afbeelding 3.6 

£tmaalv\paa'"deconiDureri 

industrie 

. ,^ ;? i i^ , , 

SEN Eindhoven 

Inrichtingen 

Legenda 

E&nu hvuntaconlounn 

InductrKlawi*! 50 dS(A) ^ " ' V .V ' 

A-' Huidiga inrichlir\g*n , J|^ ^ .f . 

A / SJudiegebiea 
^ Kapel 
• School 
• Woonwagens 

0ARCAOtS 

Resultaten cumulatie 

Voor een aantal rekenpunten (afbeelding 3.7) is de cumulatieve geluidsbelastingen bepaald. 

De belasting is uitgedrukt in de milieukwaliteitsmaat (MKM). Deze maat geell een indruk 

\^an het akoestisch klimaat die wordt veroorzaakt door het aanwezige weg\'erkeer5lawaai en 

industrielawaai. In onderstaande tabel is de gehanteerde beoordeling van het akoestische 

klimaat gegeven. 

Tabel 3.10 

Beoordeling akoesiijch klimaat 

van (Ie omgeving 

Geluidsbelästingkla»e 

<=50ÖB(A) 

Beoordeling akoestisch klimaat 

"Goed-

5 1 - 5 5 dB(A) 

56-60dB(A) 

"TT-65 dB<At 
6 6 - 70 dB(A) 

> 70 ÜB(A) 

- Bedel ijk-

"Mat ig" 

'Tamelijk slecht' 

"Slecht-

"Zeer slecht" 
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Afbeelding 3.7 

L -Dunien 

In tabel 3.11 is voor de diverse rekenpunten het akoestische klimaat aangegeven indien de 

voorgenomen activiteit is gerealiseerd. Lit de resultaten blijkt dat de beoordeling van het 

akoestisch klimaat varieert van "matig" tot "slecht". Aan de Vijfkamplaan is het akoestisch 

klimaat plaatselijk slecht tot zeer slecht. Dit wordt met name veroorzaakt door de aanwezige 

inrichtingen. 
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Tabel 3.11 

Gecumuleerde geluidsbelasting en beoorde mg 

akoestisch kir^aai voo- een aantai 

tekenpjnien 

Punt Autonom« ontwikkeling Variant knip Variant remmen 

nr Geluids- Beoordeling Geluids- Beooideiing Geluids- Beoordeling 

belasting akoestisch klimaat belasting akoestisch belasting akoestisch 

|MKU,dB{A}) lMKM,dB(A)j klimaat lMKM.d8(A)) klimaat 

10 

11 

13 
14 

15 

1fi 

21 

22 
23 

24 

25 

58 

60 

Matig 

Matig 

58 

3 62 Tameli'k slecht 

4 64 Tameli;k slecht 

5 63 Tamelijk slecht 

6 62 Tamelijk slecht 

7 65 Tamelijk slecht 

60 
63 

Matig 

Matig 

58 Matig 

60 Matig 

f t 
64 

65 

Tamelijk slecht 

Tamelijk slecht 

Tamelijk slecht 

59 . Matig 

61 

64 
58 

Tamelijk slecht 

Tamelijk slecht 

, Matig 

60 Matig 

61 Tamelijk slecht_ 

EO 

61 

G9 
73 
69 

, Matig 

I Tamelijk slecht 

Slecht 

Zeer slecht 

Slecht 

66 
64 
63 
66 
65 
65 

66 

Tamelijk slecht 62 Tamelijk slecht 

Slecht 65 Tamelijk slecht 

Tamelijk slecht 63 Tamelijk slecht 

Tamelijk slecht 63 Tamelijk slecht 

Slecht 6S Tamelijk slecht 

Tamelijk slecht 65 Tamelijk slecht 

Tamelijk slecht 65 Tamelijk slecht 

Slecht 66 Slecht 

60 Matig 59 Matig 

62 ^ Tamelijk slecht 62 
65 
58 

Tamelijk slecht 

Matig  

61 Tamelijk slecht 

60 Matig 

65 
58 

Tamelijk slecht 

Tamelijk slecht 

Matig 

61 Tamelijk slecht 

60 Matig 

, 17 61 Tamelijk slecht 60 Matiq 59 Matig 

18 57 

56 

Matig 59 Matiq 59 Matig 

; 19 

57 

56 Matig 57 Matig 57 Matig 

20 50 Goed 50 Goed 50 Goed 

61 . Tamel i jk slecht 

62 Tamel i jk slecht 

61 

61 

68 
73 

Slecht 

Zeer slecht 

68 Slecht 

67 
73_ 

68 

Tamel i jk slecht 

JTamel i jk slecht 

_Slecht 

Zeer slecht 

Slecht 

Uit de berekende geluidsbelastingen (inclusief aftrek artikel 103 Wet geluidhinder) ten 

gevolge van alle wegen tezamen blijkt dat er voor een aanzienlijk aantal woningen een 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt in de autonome ontwikkeling 

(peiljaar 2020). De effecten van beide Vijfkamplaan-varianten verschillen niet veel van de 

effecten in de autonome ontwikkeling. Met name treden er voor de twee varianten wat 

verschillen op in geluidsbelasting bij de woningen ten noorden van de Marathonloop aan de 

Dordognelaan, bij de woningen ten oosten van de Huizingalaan aan de Meierijlaan, Voor de 

woningen ten zuiden van de Fakkellaain aan de Fruinlaan en voor de school en 

[bedrijfs)woningen in het plangebied aan de Vijfkamplaan en Fakkellaan. Het aanwezige 

geluidseffect wordt met uitzondermg van de Vijfkamplaan enkel bepaald door een andere 

\erkeersafwikkelingen op de omliggende wegen van het SEN en de hiermee gepaard 

gaande wijziging in de i'erkeersintensiteiten op de om het plangebied liggende wegen. 

Omdat er met uitzondering van de Vijfkamplaan geen fysieke wijzigingen aan wegen 

worden doorgevoerd, behoeft er overeenkomstig de bepahngen uit de Wet geluidhinder 

geen reconstructieonderzoek voor de om het plangebied liggende wegen uitgevoerd te 

worden. Voor deze wegen hoeven wettelijk gezien ook geen maatregelen getroffen te 

worden. 
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Voor de variant met knip hoeven er ook geen maatregel getroffen te worden. De 

Vijfkamplaan wordt wel fysiek gewijzigd, alleen de wijziging (knippen van de weg) wordt 

niet als zodanig aangemerkt dat deze akoestisch onderzocht hoeft te worden. Door het 

sluipverkeer van de Vijfkamplaan te halen treedt er zelfs voor deze weg een verbetering op. 

Voor de variant "remmen" wordt de Vijfkamplaan voorzien van verkeersremmende 

maatregelen en wordt, net als op de Fakkeilaan, een maximum rijsnelheid van 30 km 

aangehouden. Per uur aangehouden. Wegen waarop een 30 km/uur regime is ingesteld, 

hebben volgens de huidige Wet geluidhinder geen geluidszone. Dit houdt in dat er geen 

o nderzoeks verplichting aanwezig is en dat er geen geluidsmaatregel en getroffen hoeven te 

worden. In de afbeeldingen 3.8 t /m 3.10 zijn de cumulatieve geluidsbelastingen 

weergegeven voor de autonome ontwikkeling en de twee varianten. 

Afbeelding 3.8 

Geluidsbelastingen op gevels 

van geiuidsgevoelige 

OeSlemmingen. Autonome 

ontwikkeling 

Aannoint onIwMsling 1020 
SwumcMiiine ma. ai^> au 103 rtVf^ 
Magtn gtcumMtra 

so-siaei*i 

IS-fOHBM 

• ee-tiaB(Ai 

Afbeelding 3.9 

Geiu.asDe.as:ingen opgeueis 

van geluidsgevoelige 

beslemmingen, variant 

Vijfkamplaar met kmp 
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AfijMiding 3.10 

öe.u.Qstjeiast'ngen oo gevels 

van geluiösgevoelige 

Desiemmingen. vanam 

Vi|fltamplaan met remmende 

maatregelen 

Bedrijfswoningen en scholen 
Om de bouw van nieuwe (bedrijfs)woningen en/of scholen langs wegen vanuit akoestisch 

oogpunt mogelijk te maken, is het noodzakelijk te voldoen aan de grenswaarden uit de Wet 

geluidhinder. Vanwege weg verkeersla waai geldt er overeenkomstig de normen uit de Wet 

geluidhinder een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximaal te ontheffen 

grenswaarde van 65 dB{A) voor zowel nieuw te bouwen woningen als scholen langs 

bestaande wegen (binnenstedelijke situatie). In afbeeldingen 3.U zijn de 50 en 65 dB(A) 

etmaal waardecontouren voor de Marathonloop, de Huizingalaan, de Fakkellaan en de 

Vijfkamplaan opgenomen, zowel voor de variant knippen als remmen. Daarbij is een 

beoorde lings hoogte van 5 meter gehanteerd. Het realiseren van bed rij f s wo rungen is 

mogelijk op een locatie waar voldaan wordt aan de voorkeurs grenswaard e van 50 dB(A) of 

op een locatie waar een hogere geluidsbelasting aanwezig is met een \'astgestelde hogere 

waarde (%'ia de provincie Noord Brabant) met als voorwaarde dat ce hogere waarde niet 

hoger is dan de maximaal te ontheffen grenswaarde van 65 dB(A), De maximaal te ontheffen 

grenswaarde voor de Vijfkamplaan wordt niet overschreden, aangezien de 65 dB{A) 

etmaal waardecontour praktisch op de weg ligt. Vanwege de nieuwe inrichtingen dienen 

hin derafstand en aangehouden te worden van 30 en 50 meter \oor respectievelijk de 

sporthal / het hotel en de parkeerplaats. Voor bestaande inrichtingen dient nader 

onderzocht te worden of het plaatsen van bedrijfswoningen de inrichtingen vanuit 

akoestisch oogpunt teveel beperkt. 
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Aftwelding 3-11 

I.- "i^luids-

(i • • . • 'nogelijlte 

reah^tie va'i Ibedrijfs)-

V. 

a- str.oo.jeDQ^.vÊr. 

Etmaalwaardecontouren op 5m hoogte, ind. af&ek artikel 103 Wgh. 

50 aB(A) concur 65dB(A) comoii 

Geluidsbelasting festiviteiten en evenementen 

De voorgenomen activiteit voorziet in een aantal nieuwe voorzieningen. De verwachting is 

dat daarmee het aantal festiviteiten en e\-enementen per jaar toeneemt. Hierdoor zal de 

geluidshinder voor omwonenden naar verwachting in geringe mate toenemen (score O/-). 

Maatregelen 

Van belang in dit kader is dat voor vermindering van algemene geluidhinder 

gemeentebreed nagedacht wordt over stillere wegdekken. Andere bronmaatregelen ter 

bestrijding van weg verkeersla waai door beperking van verkeersintensiteiten of andere 

verkeersmaatregelen bieden, gegeven de aard en functie \'an de wegen, geen mogelijkheid 

tot vermindering van de geluidsbelasting aan de gevels van de woningen / geluidgevoelige 

functies. Geluidsmaatregelen ter beperking van de overdracht (wallen, schermen e.d.) 

ontmoeten ovenvegende bezwaren, voornamelijk om redenen van stedenbouwkundige en 

financiële aard. 
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HOOi^DST^JK 

Luchtkwaliteit 

4.1 ALGEMEEN 

Afhankelijk van de concentraties luchtverontreirügende stoffen waaraan een persoon 

blootgesteld wordt, kunnen er acute en chronische gezondheidseffecten optreden. 

Gezondheidsproblemen, zoals keel- en neusirritatie en astmatische klachten, treden met 

name op bij SMOG-vormmg. Chronische effecten treden pas op na langere tijd van 

blootstelling aan te hoge concentraties luchtverontreinigende stoffen. 

Om te bepalen welke concentraties nog acceptabel zijn en welke concentraties voor acute of 

chronische effecten zorgen is op 19 juli 2001 het (herziene) Besluit luchtkwaliteit' in werking 

getreden. 

Dit Besluit implementeert de EU~kaderrichtlijn luchtkwaliteit" en de daarbij behorende 1' 

EU-dochterrichtlijn in de Niederlandse wetgeving en geeft grenswaarden aan voor de 

luchtverontreinigende stoffen zwa\'eldioxide (SO.), stikstofdioxide (N'O.) en 

stikstofdioxiden {KOJ, Zwevende deeltjes (PMIO) en lood (PB). De grenswaarden voor de 

stoffen Ber^zeen (C,H,) en Koolmonoxide (CO) zijn opgenomen in de 2' EU-dochterrichtlijn". 

Maatgevend voor de luchtverontreiniging zijn de stoffen Stikstofdioxide (N02) en fijn stof 

(PMIO) (zie onderstaand kader). De effecten van de voorgenomen activiteit zijn voor deze 

luchtverontreinigende stoffen bepaald. 

Voor het peiljaar 2020 geldt voor zowel Stikstofdioxide a!s fijn stof een jaargemiddelde 

grenswaarde van 40 pg/m-''. Ook is in het Besluit luchtkwaliteit een norm opgenomen voor 

optredende kortstondige piekconcentraties. Zo mag voor Stikstofdioxide maximaal 18x per 

jaar de uurgemiddelde concentratie van 200 Mg/m* overschreden worden. Voor Fijn Stof 

mag de 24 uurgemiddelde concentratie \'an 50 pg/m* maximaal 35x per jaar worden 

overschreden. 

' Staalsblad (2001), nummer 269. 

' Richliiir %/62/EG, 27-09-1996, PbEG L 296 (EU, 1996) 

' Richtlijn 1999/30/EG, 22-04-1999, PbEG L 163 (EU, 1999) 

' Richtlijn 2000.''69/EG, 13-12-2000. PbEG L 313 (EU, 1999) 
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Stikstofdioxide (NOi) 

Stikstofdioxide komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en soms als 

procesemissie van de industrie. Veruit de belangrijkste bron van stikstofdioxide in de 

buitenlucht is het gemotoriseerde verkeer. Andere mogelijke bronnen zijn de industrie (met 

name stookinstallaties voor energieopwekking), landbouw, huishoudens (CV-ketel, open 

haard) en bronnen in het buitenland. 

De laatste jaren daalt de stikstofdioxideconcentratie in de stedelijke buitenlucht licht. Nabij 

drukke verkeerswegen kunnen de normen overschreden worden. EJe gezondheidseffecten 

bestaan uit het verminderen van de longfunctie en het optreden van astmatische klachten of 

irritatie van de luchtwegen door het bloot stellen aan te hoge concentraäes stikstofdioxide. 

4.2 

Fijn Stof (PM10) 

Fijn stof is het hele jaar een belangrijke component \'an smog. Fijn stof is net als zwarte rook. 

Benzo (a)pyreen (Bap) en zware metalen een onderdeel van deeltjes vorm ige 

luchtverontreiniging. Fijn stof is de belangrijkste indicator voor gezondheidsrisico's. 

Bronnen die fijn stof in Nederland emitteren zijn de industrie en het verkeer. Fijn stof heeft 

een lange leverwduur in de atmosfeer, waardoor de bijdrage van buitenlandse bronnen 

(België) aan de gemiddelde concentratie in de omgeving van Eindhoven groot te noemen is. 

Uit onderzoek/metingen blijkt ook dat de gemiddelde concentratie fijn stof in het zuiden 

van Nederland hoger is dan elders in Nederland. Ook nabij grote steden en bij grote 

industriegebieden neemt de concentratie fijn stof toe. De laatste jaren neemt de concentratie 

fijn stof in de buitenlucht toe. Met uitzondering van het noorden van Nederland worden in 

bijna geheel Nederland de normen overschreden. 

De gezondheidseffecten bestaan uit een verhoogd risico op voortijdig overlijden ten gevolge 

van luchtwegaandoening of hart- en vaatziekten. Ook kunnen hoge fijnstofconcen tra ties 

leiden tot een vermindering van de longfunctie, tol luchtwegklachten en tot een toename 

van het aantal ziekerJiuisopnamen. 

UITGANGSPUNTEN LÜCHTONDERZOEK 

De luchtkwaliteit in het studiegebied wordt met name bepaald door hef wegverkeer op de 

rondom het sportpark liggende doorgaande wegen (met name de Huizingalaan, de 

Marathonloop en de Fakkellaan) en de door het gebied lopende Vijfkamplaan, Voor het 

tuchtonderzoek zijn dezelfde verkeersintensiteiten en is dezelfde voertuig\'erdelmg gebruikt 

als in het geluidsonderzoek. 0\'erige aannames die in het luch(onderzoek gedaan zijn, 

betreffen: de rijsnelheid (normaal stadsverkeer), het t\'pe weg (basistype 2: standaard), het 

aantal par keerbewegingen (weinig tot geen) en de dichtheid van de bomen (waarde 1; 

standaard). 
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De luchtberekeningen zijn uitgevoerd voor negen maatgevende weggedeelten (zie 

onderstaande afbeelding). 

Afbeelding 4:i 

uverzicm geselecteerde 

weggeoeeiiei'. b « 

lucWbere"S^.''gen 2 
1 S\ 

4 

j ^ Oyi 5 1 

T/^ GA 
^ \ \ 

10 f-*\ 7 X v - * . ^ 

'-m^ 
1 ^ 

6 

43 

In afbeelding 4,1 zijn de volgende wegdelen te onderscheiden: 

• Marathonloop: wegdelen 1, 2 en 3. 

" Huizingalaan: wegdelen 4, 5 en 6. 

• Fakkeilaan; wegdelen 7 en 8. 

• Vijfkamplaan: wegdeel 9 en 10. 

Per maatgevend wegdeel is op 3,10, 20 en 25 meter afstand van de dichtst bijgelegen rijlijn 

voor de Marathonloop en Huizingalaan en tot de wegas \'oor de Vijfkamplaan en de 

Fakkellaan (zie rode lijnen in Afbeelding 4.1) een concentratie berekend. De concentraties 

zijn met het programma CAR 2 v5.0 (RiVM/TNO) van maart 2006 berekend. 

HUIDIGE SITUATIE (PEIUAAR 2004) 

Voor de huidige situatie zijn lucKtberekeningen uitgevoerd op de relevante weggedeelten 

van wegen in en om het plangebied. Het gaat hierbij om de wegen Marathonloop, 

HuizingaUan Fakkellaan en de Vijfkamplaan. In tabel 4,1 zijn de bereken ings resul taten van 

de jaargemiddelde concentraties weergegeven in de huidige situatie (peil]aar 2004) voor de 

maatgevende luchtcomponenten stikstofdioxide en fijn stof op een afstand van 5 m tot de 

dichtstbijgelegen rijlijn voor de Marathonloop en Huizingalaan en tot de wegas voor de 

Vijfkamplaan en de Fakkellaan. 
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Tabel 4.1 

Berekende laa-gemddelde 

COiCe' • • .totdiOmde 

en ((|r • 'rge 

Weg deel Berekende jaargemiddelde concentraties per afstand 

Stikstofdioxide N03 [in pg/m') Fijn stof PM10 [in pg/m'] 

Afstand tot wegasof 

dkhtitbiigelegen riilijn 5m 5m 

1 Marathonloop (W) 42(31) » ( 2 4 ) 

Marathonloop {M) 

Marathonloop (O) 

Huizing ajaan^ (N) 

Huizingalaan (M) 

J»2(3.11_ 
43(31) 

39 (31) 

41 (31) 

29 (24) 

21 (24) 

7 _ 

8 

9 
10 

Huiiingalaan (Z) 

FakkeMaan (O) 

38 (31) 

34(31) 

Fakkellaan [ W ] _ . 
Vijfkamplaan (N) 
Vijfkamplaan (Z) 

32(31) 

40 (31) 

40(31) 

28 (2^) 

27 [2A)_ 

25 (24) 

24 (24) 

27 (24) 

J7J24L 
Tussen haakjes zijn de berekende achtergroridconcentraties voor stikstofdioxide en fijn stof 

weergegeven 

De hoogste jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof en worden berekend 

voor het autoverkeer op de Marathonloop en bedragen respectievelijk 43 en 29 p g / m ' op 5 

meter uit de as van de weg. Voor de Vijfkamplaan zijn concentraties van 40 en 27 p g / m ' o p 

5 meter uit de as van de weg berekend \'oor respectievelijk stikstofdioxide en fijn stof. De 

achtergrondconcentraties irv het studiegebied bedragen in de huidige situatie 31 ijg/m-* voor 

Stikstofdioxide en 24 pg/m^ voor fijn stof. Voor stikstofdioxide en fijn stof geldt er voor het 

peiljaar 2004 een plandrempel van respectievelijk 52 en 42 pg/m-\ Er is geen overschrijding 

van de voor 2004 vigerende plandrempels aanwezig. Alleen voor de Marathonloop en de 

Huizingaiaan wordt de grenswaarde van 40 ng/m^ voor stikstofdioxide (die vanaf 2010 gaat 

geiden) licht o\'erschreden. Voor fijn stof wordt echter al voldaan aan de grenswaarde \'an 

40 p g / m ' d i e vanaf 2005 geldt. 

Voor fijn stof (PM,,.) vindt er in de huidige situatie voor geen enkel wegdeel vaker een 

overschrijding plaats van de 24 uursgemiddelde grenswaarde van 50 p g / m ' dan 35 dagen 

per jaar. Vanaf 2(X)5 mogen er maximaal 35 dagen per jaar aanwezig zijn waarvoor de 24 

uurgemiddelde grenswaarde de 50 pg /m worden overschreden. Het aantal overschrijding 

van de 24 uursgemiddelde concentratie fijn stof (PM,,,) dat per jaar plaatsvindt, is per 

weggedeelte op een afstand van 5 m tol aan de weg weergegeven in de onderstaande tabel. 
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TBtwl 4.2 

Aantal overschrijdingen van de 

24 uursgemidOelde 

corvcentratie voof Fijn Stof 

(PM 1 in de huidig situatie mei 

als peiljaar 2004 

Weg deel 

Afstand to ! voeg as of 

aichtstbijgelegen nilijn 

1 Marathsr,,oop (W; 

2 Marathonloop (M) 

3 Marattionloop(O) 

Aantal overschrijdingen van de 24 uursgemiddelde 

concentraties van 50 iigfm' PM ^ * 

33 

33 

4 Huizingalaan (N) 

^ ^ Huizingalaan (M) 

6 Huizingalaan (Z) 

'~7 " Fakkellaan (O) 

8 Fafckellaan (W) 

9 Vijf kam plaan (N) 

_10 Vijfkamplaan (N) 

J4 
25 

25 
25 

19 

17 

26 
26 

grenswaarde corfcentratie van 50 ug/m' voor Fijn Stof (PM 10] mag maximaal 35 x per jaar 

worden overschreden. 

4.4 

De indoor-kartbaan en het zwembad leiden naar verwachting plaatselijk tot een effect op de 

luchtkwaliteit, respectievelijk door het rijden met verbrandingsmotoren en door een grote 

stookinstallatie. Dit geldt met name voor stikstofdioxide vanwege het gebruik van 

verbrandingsmotoren en stookinstallatie. 

Er wordt geen enkele overschrijding van de uurgemiddelde concentratie voor 

stikstofdioxide berekend. Ook voor de overige luchtpa ra meters uit het Bik 2005 (benzo-a-

pyreen (BaP), benzeen [C„HJ, koolmonoxide (CO) en zwaveldioxide (SO.) die getoetst 

dienen te worden, wordt (ruim) voldaan aan de \'igerende normen. 

AUTONOME ONTWIKKEUNG 

De resultaten van de luchtberekeningen voor de autonome ontwikkeling zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. 

TatMl 4.3 

Berekende jaargemiddelde 

concentraties Stikstoldioxiot 

en fijn stof voor de autonome 

ontvnkkeling (peil)aar 2010 en 

2020) 

Wegdeel 

Afstand tot wegas of 

dtchtstbijgelegen rtjijjn 

1 

Berekende jaargemiddelde 

concentraties per afstand {peiljaar 

2010) 

Berekende jaargemiddelde 
concentraties per afstand 

(peiljaar 2010} 

Stikstofdioxide N02 Fijn stof PM (in Stikstofdioxid Fijn slof PM , iin 

Marathonloop [W} 

2 Marathonloop (M) 

^ Marathonloop (O) 

4 Huizingalaan (N) 

5 Huizingalaan (M) 

6 Huizingalaan (2} 

7 Fakkellaan (O) 

8 Fakkellaan (W) 

[in pg/m'l 

35 (27) 

35 (27) 

33(27) 

34(27) 

33 (27) 

30(27) 

28(27) 

34(27) 

34(27) 

lig/m'1 

27 (24) 

e N02 lm 
pg/m'j 

30(23) 
27 (24) 

27 (24) 
26 (24) 

30 (23) 

30 (23) 

28 (23) 

24 (23) 

24 (23) 

24(23) 

2 7 ( 2 ^ 
26 (241 
25 (24) 

29 (23) 

24 (23J_ 

24 (23) 

24 (24) 
26 (24) 
26 (24) 

27 (23) 
25 (23) 
24 (23) 
28(23) 

28 (23) 

24 (23) 

23 (23) 

23 (23) 

24 (23) 

24 (23) 
S Vijfkamplaan (N) 

10 Vijfkamplaan (2) 

Tussen haakjes zijn de berekende achtergrond con een tra ties voor stikstofdioxide en fijn stof 

weergegeven. 
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Ten opzichte van de huidige situatie met als peiljaar 2004 nemen de concentraties 

stikstofdioxide en fi)ii stof af. Dit terwijl de intensiteiten toenemen. Het effect is te verklaren 

doordat er in de berekeningen' rekenmg wordt gehouden met het schoner worden van 

auto's, maar ook door het treffen \'an extra milieumaatregelen die de Nederlandse regering 

heeft aangekondigd om de luchtverontreiniging door wegverkeer en industrie tegen te 

gaan. 

De hoogst berekende concentraties stikstofdioxide en fijn stof worden berekend voor het 

autoverkeer in 2010 op de Marathonloop en bedragen respectievelijk 36 en 27 ng/m^ op 5 

meter uit de as van de weg. Voor de Vijfkampweg worden concentraties van M en 26 jig/m^ 

op 5 meter uit de as van de weg berekend voor respectievelijk stikstotdioxide en fijn stof. De 

achtergrond concentraties in het studiegebied bedragen in het voor luchtkwaliteit 

maatgevende toekomstjaar 2010 27 ng/m^ voor stikstofdioxide en 24 pg/m^ voor fijn stof. 

De jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide en fijn stof van 40 pg/m^ (vanaf 2010 

voor beide luchtpa ra meters gelijk) worden voor het maatge\'ende toekomstjaar 2010 niet 

overschreden. Voor het peiljaar 2020 nemen de concentraties alleen maar \'erder af. Er is 

voor de toekomstige situatie nergens in het plangebied een knelpunt aanwezig. 

Voor fijn stof (PM|„) neemt in de autonome ontwikkeling het aantal dagen dat de 24 

uursgemiddeide grenswaarde van 50 pg /n i ' wordt overschreden af ten opzichte van de 

huidige situatie. Omdat er in de huidige situatie al geen knelpunt aanwezig is, is er voor 

zowel het toekomst jaar 2010 als 2020 er geen knelpunt aanwezig. Het aantal 

overschrijdingsdagen is per weggedeelte op een afstand \'an 5 m van die htstbij gelegen rijlijn 

of de wegas (Vijfkamplaan en Fakkellaan) weergegeven in de onderstaande tabel. 

Talwl 4.4 

Aaniai overschiijaingen van de 

2i uursgemrfldelde 

toneeriratie voor Fijn Stof 

(PM. ) in de autonome 

ontwikkeling ipeiljarer 2010 

en 2020) 

Weg deel Aantal overschrijdingen van de 24 uursgemiddelde 
concentraties van SO yiqlm' PM * 

Peiljaar 2010 Peiljaar 2020 

Afstand tot wegas of 

aictitstbijgeiegen rijliin 

1 Marathonloop (W) 25 18 
2 Marathonloop (M) 26 19 

3 Marattionloop [0) 26 1 19 
4 Huizinqalaan {N) 23 17 

5 Huizinqalaan (M) 25 18 

6 Hulzinqalaan (Z) 23 17 

7 Fakkellaan (0) 19 16 

8 Fakkel.aan (W) 20 15 
9 Vijfkamplaan (N) 26 17 

10 Vijfkamplaan (Z) 26 17 

grenswaarde concentratie van 50 ug/nn' voor Fijn Stof (PM J mag maximaal 3S x per Jaar 

worden overschreden. 

' In de formules van het CAR2 rekenmodel wordt er rekening mee gehouden dal er minder 

luchtverontreinigende sloffen worden uitgestoten door het verkeer (wordt schoner). De 

achtergrond concentraties van luchtveront reinigende stoffen in het CAR2 model zijn in de toekomstige 

situatie lager dan in de huidige situatie. 
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Er wordt geen enkele overschrijding van de uurgemiddelde concentratie voor 
stikstofdioxide berekend. Ook voor de overige luchtparameters uit het 81k 2005 (benzo-a-
pjTcen (BaP). benzeen (C.Hj, koolmonoxide (CO) en zwaveldioxide (SO.) getoetst dienen te 
worden, wordt (ruim) voldaan aan de vigerende normen, 

Voor de emissies van luchtverontreinigende stoffen vanwege de indoor-ka rtbaan en het 

zwembad geldt hetzelfde als voor de huidige situatie. 

4.5 

Tabel 4.5 

Effecten op lucht van hei 

voorkeu'saltematief. 

EFFECTEN 

Ln onderstaande tabe! zijn de effecten op lucht opgenomen als gevolg van het 
voorkeursaltematief. Er is onderscheid gemaakt naar een viertal varianten. Na de tabel volgt 
per criterium een toelichting. 

Score Lucht 

AO 

Voorkeur&aiternatief | Score Lucht 

AO 

KnlppMi 

Verbreden 

Remmen Knippen 

Verbreden Nieuw 

Reniinen 

Nieuw 1 

Jaargemiddelde concentraties 0 0 0 ü 0 

stikstofdioxiden en fijn stof 

Aantal overschrijdingen 24 

uursgemiddelde concentraties van 

50 tig/m' fijn stof 

Aantal overschrijdingen 24 

uursgemiddelde concentraties van 

200 ng/m' stikstofdioxide 

Totaal (V- Q/- 01- 01-

Tabcl 4.6 

Betekenoe jaargemiddelde 

concentraties Stikslofdioxrde 

en fijn stof voor de variant 

"knippen" Vi]ftamplaan 

Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxiden en fijn stof 

In onderstaande tabellen zijn de berekende jaargemiddelde concentraties opgenomen voor 
de varianten knippen en remmen. Na de tabellen volgt een toelichting. 

Wegdeel 

Afstand tot wegab of 

Hir(-.lstt)ijgelegen li j l i jn 

J _ Maiathonloop (W) 

J2 Marathonloop (M) 

_3 Marathonloop (O) 

Berekende jaargemiddelde concentraties per afstand (peiljaar 2020) 

Stikstofdioxide N02 [in pg/m>) f i jn stof PM., [in pg/m') 

Hulzingalaan (N) 

Huizingalaan (M) 

30(0) 
30(0) 
33 (+3) 
28(0) 

31 (•2) 

6 Huizingalaan (Z) 

7 Fakkellaan (O) 

J ^Fakkellaan (W) 

J _^Vijfkarriplaan ( N ^ 

28 ( t l ) 

25(0) 

24(0) 

27 (-1) 

10 Vijfkamplaan (2) 25 (-3) 

O - toe-/afname ten opiichte van de autonome ontwikkeling 

24_(0) 

24 (0) 

25 (*1) 

2fl(0) 

25 M ) 

24(0) 

23(0) 

23(0) 

24i0) 

23(- l ) 
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Talwl 4.7 

Berekenüe ;aa'gem adeiae 

concentraties Sliknofdio«ide 

en fi]n siol voor (te vflfiant 

rernmen V.iikariiDlaan 

Weg deel 

Afstand tot wegai of 

Berekende jaargemiddelde cancenltaties per afstand (peiljaar 2020) 

Stikstofdioxide N02 |ln pg/m'l Fijn stof PM |in \igltn'] 

2 Marathonloop (M) 

30(0) 

30(0) 

24(0) 

24(0) 

3 Marathonloop (0) 32 (^2) 25 (+1) 

4 Huizingalaan (N) 28(0) 24(0) 

5 Huizingalaan (M) 30 (+1) 25 (+1) 

6 Hulzinqalaan (Z) 28 (+1) 24(0) 

7 Fakkeilaan (0) 26 (*1) 23(0) 

8 Fakkellaan (W) 24(0) 23(0) 

24(0) 9 Vijfkamplaan (N] 28 (0) 

23(0) 

24(0) 

10 Vijfkamplaan (Z) 26 (-2) 23 (-1) 

{) = toe-/afname ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

De varianten remmen en knippen \'erschillen voor de luchtparameter fijn stof nauwelijks 

van de referentiesituatie. Voor de Marathonloop (ten oosten Vijfkamplaan), de Huizingalaan 

(tussen Mararthonloop en Fakkellaan) en op het zuidelijke deel van de Vijfkamplaan zijn er 

verschillen van maximaal 1 |ag/m' ten opzichte van de referentiesituatie aanwezig. 

Onderling zijn er zelfs helemaal geen (afgeronde) verschillen aanwezig tussen de twee 

varianten. Er vindt op 5 m van het hart van de weg (of dichts bijgelegen rijlijn) geen 

overschrijding plaats van de norm van 40 [jg/m^ die in het Besluit luchtkwaliteit 2005 is 

gesteld voor fijn stof. 

Voor de luchtparameter stikstofdioxide zijn er voor beide \'arianten verschillen aanwezig 

ten opzichte van de referentiesituatie. CDp de Marathonloop (ten oosten Vijfkamplaan), de 

Huizingalaan (ten zuiden van de Marathonloop), de Fakkeilaan {ten oosten Vijfkamplaan) 

en het zuidelijke deel van de Vijfkamplaan bedraagt het verschil ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling maximaal 3 pg/m^. Het luchteffect van beide varianten zijn 

praktisch gelijk. Er vindt op 5 m van het hart van de weg (of dichts bijgelegen rijlijn) geen 

overschrijding plaats van de norm van 40 pg/m^ die in het Besluit luchtkwaliteit 2005 is 

gesteld voor stikstofdioxide. 

Aantal overschrijdingen 24 uursgemiddelde concentraties van 50 yg/rr^ fijn stof 

\'oor ti]n stol (PM, ] vindt er (net als in de autonome ontwikkeling) voor beide varianten 

geen overschrijding plaats van de 24 uursgemiddelde grenswaarde \'an 50 u g / m ' {vaker 

dan 35 x per jaar). Het aantal overschrijding is per weggedeelte en per afstand weergegeven 

in de onderstaande tabel. 
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Tabel 4.B 

Aantal ovefscHnjdingen van ae 

24 uursgemiüdelde 

concent-atie Fijn Stof (PM 1D) 

voor de l/a na men 

knippen/remmen 

Wegdeel 

Afstand tot wegas of 
dichtslbijgelegen rijli{n 

Marathonloop (W) 

Aantal owefschrijdingen van de 24 uursgemiddelde concenttaties 

van 50 pg/m' 

F.jnstof PM, ' 

O 

Ma rat h on loop (M) 

Marathonloop (O) 

Huizingaiaan {N) 

Hulzingalaan (M) 

Hmzingalaan [Z) 

8 

9 

10 

Fakkeiiaan (O) 

Fakkellaan (W) 

Vijf kam plaan (N_)_ 

_yijkamplaan (Z)_ 

Autonome 

ontwikkeling 

18 

19 

19 

17 

18 

17 

IS 

15 

17 

17 

Variant knippen 

19 (+1) 
19(0) 

21 (*2) 

18 (+1) 

20 (+2) 

18 (+1) 

16(0) 

16(^1) 

17(0) 

16 (-1) 

Variant remmen 

19 (+1) 

JL9J0L 
20 ( t l ) 

18 (+1) 

19{+1) 

18 (+1) 

16(0) 

16 (+1) 

17(0) 

16 (-1) 

concentratie van 50 pg/m' voor fijn stof (PM J mag maxirraal 35 x per jaar worden 

overschreden. 

toename van het aantal overschtijdingsdagen t.o.v. de referentiesituatie (=autonome 

ontwikkeling) 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling zijn de verschillen \'Oor de \'arianten relatief 

zeer klein. Voor beide varianten vindt er minder dan 35 x per jaar een overschrijding plaats 

van de vaak een overschrijding plaats van de 50 pjg/m'. Er wordt voor beide \'arianten 

voldaan aan de norm uit het Besluit luchtkwaliteit 2005. Er is voor sprake van een gering 

negatief effect (-). 

Aantal overschrijdingen uurgemiddelde concentraties van 200 fjg/rr/ stikstofdioxide 

Voor Stikstofdioxide wo rd t de uurgemiddelde concentratie van 200 \x%/m niet 

overschreden (effect 0). 
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HtX l iDSf l 'K 

Conclusies ten 
opzichte van het MER 

Op basis van deze aanvulling geldt dat de effecten voor verkeer, geluid & lucht ten opzichte 

van het MER zijn gewijzigd. Hiema is per aspect kort samengevat om welke verschillen het 

gaat. Samenvattend kan worden gesteld dat de effecten neutraal tot g^instiger ïijn, als 

gevolg van verlaging van verkeerscijfers (zie hiema). 

Verkeer 

De aanvulling op de MER komt qua verkeer met name tot lütdrukking in veranderingen in 

de verkeerscijfers. Geconstateerd is dat de in het MER gebruikte ophoging van de 

verkeerscijfers van de huidige situatie (2004) niet correct is. Deze ophoging is afgeleid op 

basis van enkele incidentele verkeerstellingen. N'adere vergelijking met andere 

\'er keerstelling en hebben geleid tot de conclusies dat deze ophoging niet correct is geweest. 

Dit heeft geleid tot een verlaging van de originele verkeerscijters in het MER. Hier uit is de 

conclusie te trekken dat de verkeerseffecten minder groot zijn. Er is geen verandering 

opgetreden in de bijdrage van de \'Oorgenomen activiteit. Door de lagere 

verkeersintensiteiten zullen de effecten op verkeersafwikkeling (op wegvak en kruispunt) 

en verkeersveiligheid minder worden dan geschetst in het MER. De afr^me is niet zodanig 

dat de beoordeling verandert of dat maatregelen vervallen. 

Belangrijke wijzigingen: 

" Ander uitgangspunt is gehanteerd voor de prognoses, waarbij ook onderscheid is 

gemaakt naar de prognose 2005-2010 en 2010-2020 in relatie tot infrastructurele 

ontwikkelingen inde regio Eindhoven. 

• Er is in beginsel geen sprake van HOV op de Huizingalaan maar alleen van verbetering 

van OV (is ook zo opgenomen in het verkeersmodel). 

Geluid 

De aangehouden verkeersintensiteiten en verkeersstromen die in het aanvullend onderzoek 

zijn gehanteerd verschillen ten opzichte van het oorspronkelijke MER. Over het algemeen 

zijn er voor de relevante wegen lagere verkeersintensiteiten gehanteerd. Dit levert voor het 

aspect geluid (aantal geluidsbelaste woningen en geluidsbelast oppervlak} minder effecten 

op. 
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Lucht 

Ook voor het aspect luchtkwaliteit leveren de lagere verkeersintensiteiten minder grote 

luchtemissies op. Ook is ten opzichte van het oorspronkelijke MER een actuelere \'ersie van 

het luchtberekeningsprogramma (CAR 2 versie 5,0) gebruikt, In dit programma zijn de tot 

nu toe meest actuele inzichten verwerkt ten aanzien \'an toekomstige emissiecijfers en 

achtergrondconcentraties. Op basis van de uitgevoerde berekeningen blijkt dat er \'anwege 

lagere concentraties luchtverontremigende stoffen geen overschrijdingen meer 

plaatsvinden. In het oorspronkelijke MER waren er nog wel knelpunten ten aanzien van 

luchtkwaliteit aanwezig. 
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RlllAul 1 Verkeersintensiteiten 

Gehanteerde aannames bij berekening verkeersintensiteiten; 

• In 20O4 zijn er in het kader van het MER twee verkeersonderzoeken uitgevoerd, namelijk 

een ken teken onder zoek en een verkeerstelling op de Vijfkamplaan. 

• Het kentekenonderzoek betrof een meting op twee dagen (zaterdag 9 oktober 10;30-14:30 

en woensdag 20 oktober 2004 \'an 16:30-18:30), waarbij de drukste uren van de week voor 

een sportgebied zijn aangehouden. In onderstaande tabellen zijn de resultaten 

weergege\'en, Hei percentage sluip\'erkeer ligt op ca. 35%. 

• Zaterdag 9 oktober (10:30-14:30) 

Totaal Bestemmingsverkeer 974 

Totaal Doorgaand verkeer 525 

Totaal aantal voertuigen 1499 

Woensdag 20 oktober (16:3Q-1S:3C) 

Totaal Bestemmingsverkeer 

Totaal Doorgaand verkeer 

Totaal aantal voertuigen 

709 

402 

1111 

Voor de telling op de Vijfkamplaan zijn de gegevens van een meting in de week van 

maandag 6 december t / m zondag 12 december 2004 gebruikt. Hierin is op een 

gemiddelde werkdag 9259 mvt geteld, waarbij dinsdag, woensdag en donderdag de 

drukste dagen waren. Zondag is duidelijk de rustigste dag met slechts 4875 mvt/etmaal. 

De verkeersbewegingen die de uitbreiding van het sportcomplex genereert zijn berekend 

op basis \'an onderstaand overzicht. Van het aantal extra voertuigbewegingen gaat 33% 

naar Marathonloop-Huizingalaan (1 / 3 naar Huizingalaan-noord en 2 /3 Huizingalaan-

zuid), 33% naar Marathonloop-west en 33% naar Fakkellaan (1 /4 naar Fakkel laan-west 

en 1 /2 naar Huizingalaan-zuid en 1 /4 naar de Roelantlaan). Deze verdelingen zijn 

gebaseerd op de \'erkeerstromen zoals die nu in het verkeersmodel zitten. 

Er is verondersteld dat IS'o van het verkeer op de Vijrltamplaan {doorgaand verkeer) in 

geval van snelheidsremmende maatregelen de alternatieve route neemt via de 

verkeerslichten en de Huizingalaan. Bij de knipvariant is dit 35%. 

Het spitspercentage op de Marathonloop (drukste uur avondspits) is 9% van het etmaal 

gebaseerd op de verhouding a vond spits uur/etmaal in het verkeersmodel en 

aangenomen is dat er 5% vrachtverkeer rijdt. 

Intensiteiten en i /c verhoudingen 

H£ AO Knip Rem 
ebnï^rilBiMteU M«-«hcnloop [tussen 

Vij&amplun aiHuizmgidawC 

ISSOO 15630 34171 20941 

in t sna ta t drukst« uur MgrXhonloop mvt (Vi;fk« 1240 12SD 1934 1675 

mtBiBtst drukste uur ManHionloop pa:(Vitf lm 1301 1313 2030 1759 
c ^ a n t t f MviAanloop (piWuur) 4S00 4800 4S0O 480C 

k/c muBihaüoap Cl.27 0.27 0.42 i 0,37 
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Huidige smuti F Aulonomt Qntwikdir.g Vo orteurswarlirit 
air,ad ipiB VC a>r.Ml IfnB Mc S m u l ^ i l i l/c 

Ma-Khmiiiap (unxMten \̂ 41c snploin' U904 1341 D;» 14954 i34É j,2ä :63Ei 1475 OJl 
MvKhmloiT (V î&crqiIaB'L a. Hxuzj-.E^wn) 1S5K 139Ï 0J9 15£3D •.(07 : j 9 lesn \6iS 03S 
HuisngitdBi ^ujaoi MB-^ïcnlai:^ ncFaUcdlui uma 1121 o;a 130» UTB o;i5 '.4047 12£4 ax 
F d t k d U B i O i ^ B T l « - . B\ HmangilaBi] rxa 2S3 OJ« 39K 358 ajo 5S99 5J4 D.42 
Vi;&anpl«t1 (sudaidf) »fii 833 0^9 9750 87B • 0.73 :079C 970 Dfll 
V]]äimplMn (noordziide) 9260 933 0^9 9750 678 073 539C 48S 0,40 

' VoDrkeumais i t inabiqi r̂ o OTk ewDVAn vit m d remma 
1 Etmul iplti lA dmail ^ t i l/c 

MvMhcnlQop (tmw»iCBL\^]Q;siipIatri', 1 1£1I0 1451 0ÄI 16120 1451 0.3Ü 
MtrOhirJaap (Vaä«T^iwB-,H-.^i£ir<KJlun) 1 24171 2175 0.45 20941 ;885 3.39 
H w z i n t t u n [ tuH« V{c-«hoidDcp rtftl&él—i :9707 1774 0.37 16477 1483 0,31 

Overzicht van intensiteiten per wegvak in de verschillende perioden 

15223 
M964 

15600 9730 

MBI9 n» 
17409 11186 
xsaa 9»M 

Huidig (2004) 
AOC2na) 
AO«T4«n :20iq) 
AQ(3IIMt 

PUniTiM knip 
PU(iiMt30 

47M 10370 
10370 

AO (2020): autonome ontwikkeling in 2020 

AO+plan: situatie in 2020 na realisering van voorgenome activiteit 

Plan met knip: situatie in 2020 na realisering van voorgenomen activiteit en in het alternatief 

met een knip in de Vijfkamplaan 

Plan met 30 km/uur; situatie in 2020 na realisering van voorgenomen acti\-iteit en in het 

alternatief met een 30 km/uur gebied op de Vijfkamplaan waarbij het verkeer wordt 

geremd 
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