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onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Advies voor richtlijnen voor het MER 
Muziekpaleis Utrecht 

(030) 234 76 22 5 juli 2006 

Geacht college, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u (als bevoegd gezag) de Commissie voor de milieuef-
fectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor 
een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Muziekpaleis (zie 
bijlage 1). De m.e.r. procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in 
Ons Utrecht d.d. 3 mei 2006 (zie bijlage 2).  
 
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie 
voor de m.e.r. – verder aangeduid als ‘de Commissie’. Voor de samenstelling van deze 
werkgroep verwijs ik u naar bijlage 3. 
 
De startnotitie m.e.r. Muziekpaleis Utrecht bevat reeds veel relevante informatie voor de 
vast te stellen richtlijnen voor het MER. Dit advies sluit dan ook aan bij de startnotitie 
en richt zich uitsluitend op punten, die in aanvulling of afwijking van de startnotitie in 
het MER beschreven moeten worden. Het advies dient derhalve in samenhang met de 
startnotitie gelezen te worden. De Commissie heeft kennis genomen van de binnenge-
komen inspraakreacties. Zij verwijst in dit advies selectief naar een reactie wanneer deze 
reactie naar haar mening relevant is voor haar advies. Voor een overzicht van de in-
spraakreacties verwijs ik u naar bijlage 4. 
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1. Doel en reikwijdte m.e.r. 
Het voornemen van verschillende publieke en private partijen, waaronder de gezamenlij-
ke muziekpartners, de gemeente Utrecht vertegenwoordigd door het College van burge-
meester en wethouders, de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) en het Ontwikke-
lingsbedrijf Gemeente Utrecht, Dienst Muziekcentrum Vredenburg (coördinerend initia-
tiefnemer), is om drie cultuurinstellingen Muziekcentrum Vredenburg, Jazz-podium SJU 
en Popcentrum Tivoli onder te brengen in één gebouw. Dit initiatief maakt deel uit van 
het grotere plan tot herinrichting van het Stationsgebied Utrecht. 
 
Aangezien het college van burgemeester en wethouders in deze zowel bevoegd gezag als 
coördinerend initiatiefnemer is, adviseert de Commissie om aan te geven hoe met de 
diverse verantwoordelijkheden zal worden omgegaan.1 
 
Voor het Masterplan Herinrichting Stationsgebied is eerder een MER (MER 1e fase) op-
gesteld, waarin een aantal hoofdkeuzen zijn onderzocht met hun (milieu)effecten, zoals 
de situering van ruimtelijke (publiekstrekkende) functies en de verkeersontsluiting. Op 
basis van dit MER 1e fase Stationsgebied Utrecht heeft geen formele besluitvorming 
plaatsgevonden.  
 
Op dit moment wordt de procedure van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) voor 
het Structuurplan Stationsgebied doorlopen. Op 18 mei 2006 heeft de Commissie haar 
beoordeling van het milieurapport (SMB) gepubliceerd. Ook in de SMB staan de te ma-
ken strategische keuzen centraal. Het Muziekpaleis Vredenburg, als uitbreiding van het 
huidige muziekcentrum Vredenburg, is opgenomen in het Masterplan en het ontwerp 
Structuurplan. 
 
De commissie adviseert om in het MER Muziekpaleis een duidelijke toelichting te geven 
over de relatie tussen het SMB en het MER voor het muziekpaleis. Geef aan welke mili-
eueffecten op globaal niveau in de SMB worden beschreven, welke opgaven daaruit vol-
gen voor het structuurplan en wat de resterende opgaven dan zijn voor het MER voor 
het muziekpaleis. Voorbeelden van dit soort beschouwingen zijn tijdens het locatiebe-
zoek gegeven voor parkeren en luchtkwaliteit.2 
 

                                                

1  Zie ook de inspraakreactie van BOCP d.d. 12 juni 2006, waarin gesteld wordt dat het BOCP de combinatie 
van de functies coördinerend initiatiefnemer en bevoegd gezag onwenselijk vindt (inspraakreactie  

 nummer 3 bijlage 4). 
2  Zie ook de inspraakreacties van Stibbe namens cliënten Redevco Nederland BV en Stichting Pensioenfonds 

Metaal en Techniek d.d. 13 juni waarin onder punt 4 ook de samenhang tussen het SMB en het MER aan 
de orde wordt gesteld (inspraakreacties nummers. 1 en 2 van bijlage 4). 

mailto:mer@eia.nl
www.commissiemer.nl


 

Postadres Postbus 2345 
 3500 GH  UTRECHT 
Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
 Utrecht 

telefoon (030) 234 76 66 
telefax (030) 233 12 95 

e-mail mer@eia.nl 
website www.commissiemer.nl 

 

2. Voorgenomen activiteit 
De Commissie onderschrijft de conclusie in de startnotie dat in dit MER geen locatieal-
ternatieven onderzocht behoeven te worden. Aangezien het voorgenomen besluit het 
eerste formele plan is, dat voorziet in daadwerkelijke realisering van het Muziekpaleis, 
adviseert de Commissie in het MER een korte toelichting te geven op de locatiekeuze. 
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de afwegingen die in het MER 1e fase en de 
SMB zijn gemaakt. 
 
De startnotitie geeft een duidelijk beeld van het type activiteiten dat gerealiseerd gaat 
worden inclusief verwachte bezoekersaantallen en de daarvan afgeleide parkeervraag 
voor auto’s en fietsen. 
 
3. Autonome ontwikkeling 
Het structuurplan is formeel nog niet vastgesteld. Tot de daarop gebaseerde ontwikke-
lingen is nog niet besloten en de ontwikkelingen zijn nog niet vastgelegd in bestem-
mingsplannen. Hierdoor is er een situatie denkbaar dat de thans geplande ontwikkelin-
gen met betrekking tot het structuurplan niet gerealiseerd zullen worden. Deze ontwik-
kelingen hebben wel invloed op het initiatief vooral op het punt van de afwikkeling van 
het verkeer (geluid, luchtkwaliteit en parkeervoorzieningen). Daarom dient het struc-
tuurplan en de daaraan gerelateerde ontwikkelingen als alternatieve referentie te wor-
den meegenomen. Werken met scenario’s is een goede mogelijkheid daarvoor, waarbij in 
dit geval twee scenario’s kunnen worden uitgewerkt. Het eerste scenario zal kunnen 
uitgaan van de bestaande situatie en autonome ontwikkelingen in 2010 en het tweede 
scenario van een gerealiseerd structuurplan inclusief de voorgenomen ontwikkelingen in 
2015.3 
 
4. Alternatieven 
De Commissie adviseert om de gemaakte ontwerpkeuze in het MER te motiveren, waar-
bij aangegeven dient te worden waarom andere alternatieven dan het voorkeursalterna-
tief en het meest milieuvriendelijke alternatief buiten beschouwing zijn gelaten.4 De 
startnotitie geeft een goede uitgangssituatie van de optimaliseringsmogelijkheden in het 
meest milieuvriendelijke alternatief. Het kan niet worden uitgesloten dat tijdens de 
m.e.r.-procedure nog andere, milieuvriendelijkere alternatieven of varianten aan de orde 
komen. Deze kunnen mits gemotiveerd worden toegevoegd.  

                                                

3  Zie ook inspraakreactie van BOCP d.d. 12 juni 2006, waarin gesteld wordt dat de ontwikkeling van het 
Stationsgebied een door het college gewenste ontwikkeling is en daarom geen “autonome ontwikkeling” kan 
zijn (inspraakreactie nummers 3 van bijlage 4). 

4  Zie ook de inspraakreacties van Stibbe namens cliënten Redevco Nederland BV en Stichting Pensioenfonds 
Metaal en Techniek d.d. 13 juni, waarin onder punt 5 wordt gesteld dat door het definitieve ontwerp geen 
mogelijkheid meer bestaat om het initiatief aan te passen en dat dit geen recht doet aan de m.e.r.-
procedure (inspraakreacties nummers 1 en 2 van bijlage 4). 
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5. Milieueffecten 
 
5.1 Verkeer 
De verkeerseffecten en de daaraan gerelateerde milieueffecten zijn de belangrijkste effec-
ten van het voornemen. Dit betekent dat het MER concrete, kwantitatieve informatie 
moet geven over: 

 het verwachte autoverkeer (personen en vracht) van en naar het Muziekpaleis; 
 het aandeel regulier openbaar vervoer; 
 concrete gedragsbeïnvloedende maatregelen om het autoverkeer zo veel mogelijk 

terug te dringen; 
 coördinatie van de verkeersmaatregelen en inbedding van de gevolgen van dit ini-

tiatief binnen het grote geheel van de ontwikkeling van het Stationsgebied. 
 
5.2 Luchtkwaliteit 
De behandeling van het aspect luchtkwaliteit zal veel aandacht vragen gezien de be-
leidsontwikkelingen op dit terrein en de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. De ge-
meente Utrecht heeft tijdens het locatiebezoek op 16 juni 2006 toegelicht, dat de lucht-
kwaliteitsproblematiek geplaatst is in de brede context van het Stationsgebied Utrecht. 
Hiervoor is vanuit het ministerie van VROM een pilot-project gestart. Binnen de brede 
context van de ontwikkeling van het stationsgebied zullen de negatieve gevolgen door 
realisatie van verkeersaantrekkende voorzieningen als het Muziekpaleis, de megabios-
coop, de jaarbeurs en het casino worden afgezet tegen positieve gevolgen van bijvoor-
beeld de realisatie van de tunnel onder het Westplein en het verbeteren van de door-
stroming op de hoofdontsluitingswegen, zoals de Van Zijstweg en Overste Den Ouden-
laan. De geplande OV-terminal wordt hierbij door de gemeente als een neutrale ontwik-
keling gezien. 
 
In het MER zal dus de problematiek rond de luchtkwaliteit in een brede context bezien 
moeten worden. Vermeld moet worden hoe in deze brede context wordt gesaldeerd en op 
welke wijze maatregelen aan het terugbrengen van de totale emissie in het betrokken 
gebied, door bijvoorbeeld ondertunneling, doorstoomverbetering en milieuzonering, zich 
verhouden met maatregelen gericht op spreiding van de emissie over meerdere toevoer-
wegen. Voorts dient aangegeven te worden of er dan nog knelpunten overblijven en hoe 
hiermee zal worden omgegaan. Duidelijk moet worden hoe de bijdrage van dit initiatief 
is binnen deze brede context en hoe hier mee wordt omgegaan. 
 
Bij de behandeling van het thema luchtkwaliteit zal het accent liggen op NOx en fijn stof. 
De Commissie vraagt daarnaast aandacht voor de benzeenverontreiniging bij de ventila-
tieopeningen en uitgangen van eventuele parkeergarages. 
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5.3 Geluid door verkeer 
Mogelijke geluidseffecten gerelateerd aan verkeersbewegingen zullen worden meegeno-
men indien de bijdrage van het Muziekpaleis aan de reguliere stroom meer dan 20% 
bedraagt voor de dag- en voor de nachtperiode. Gezien de spreiding van de parkeervoor-
zieningen is het mogelijk dat bij dit initiatief geen effecten zijn te verwachten. De Com-
missie is van mening dat bij realisering van de diverse (m.e.r.-plichtige) deelplannen van 
de ontwikkeling van het Stationsgebied door middel van cumulatie van de extra ver-
keersbewegingen wel degelijk effecten van meer dan 1,0 dB te verwachten zijn, terwijl dit 
per deelplan mogelijk niet het geval zal zijn. In het MER zal dus de problematiek rond 
geluid in een brede context bezien moeten worden en aangegeven worden waar gecumu-
leerde effecten meer dan 1,0 dB bedragen. Duidelijk moet worden hoe de geluidsbijdrage 
van dit initiatief is binnen deze brede context en hoe hier mee wordt omgegaan. 
 
Besteed in het MER aandacht aan de bevoorradingsroute en de uitmonding daarvan. 
Geef inzicht in de toename van zwaar vrachtverkeer met name in de avond- en nacht-
uren. 
 
5.4 Geluidemissie Muziekpaleis 
Bij de berekeningen van de geluidemissie van het Muziekpaleis dient de 10 dB muziek-
toeslag en de gewijzigde duurcorrectie voor muziek meegenomen te worden. Bij de 
geluidemissie van het muziektheater dienen ook de verkeersbewegingen ten behoeve van 
laad- en losactiviteiten en de geluidemissie van luchtbehandelinginstallaties conform de 
vigerende wet- en regelgeving meegenomen te worden. 
 
5.5 Overige milieueffecten 
De startnotitie geeft reeds een beoordeling van het voornemen op duurzaam bouwen, 
bodem, oppervlaktewater, natuur, cultuurhistorie, archeologie, externe en sociale veilig-
heid. De Commissie onderschrijft deze beoordeling. De Commissie vraagt daarnaast 
aandacht voor de effecten van:  

 bouwwerkzaamheden, met name geluid, trillingen en grondwaterbemaling op de 
structurele eigenschappen van de bestaande (woon)bebouwing in de directe omge-
ving; 

 specifieke hinder die kan optreden in de directe omgeving van de uitgang van de 
ondergrondse expeditie; 

 mogelijke wind-, schaduw- en lichthinder. 
 
6. Tot slot 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik 
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde 
richtlijnen krijgt toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
drs. H.G. Ouwerkerk 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Muziekpaleis 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport  
Muziekpaleis Utrecht 

(bijlagen 1 t/m 4) 



 

 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 4 mei 2006 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Ons Utrecht d.d. 3 mei 2006 

 

 



 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemers: Muziekcentrum Vredenburg, Jazz-podium SJU en Tivoli, 
college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrecht, projectorga-
nisatie Stationsgebeid (SOS) en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht, 
Dienst Muziekcentrum Vredenburg (coördinerend initiatiefnemer) 

Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van gemeente 
Utrecht (coördinerend)  
 
Besluit: vrijstelling verlenen op het bestemmingsplan middels artikel 19 lid 1 
Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C10.1 
 
Activiteit: realiseren van een muziekcentrum op de huidige locatie van het 
Muziekcentrum Vredenburg met daarin het Muziekcentrum Vredenburg, het 
Jazzpodium SJU en het Popcentrum Tivoli 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 4 mei 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 5 juli 2006 
 
Bijzonderheden: Het voornemen van verschillende publieke en private partij-
en, waaronder de gezamenlijke muziekpartners, de gemeente Utrecht verte-
genwoordigd door het College van burgemeester  en wethouders, de Projector-
ganisatie Stationsgebied (POS) en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht, 
Dienst Muziekcentrum Vredenburg (coördinerend initiatiefnemer), is om drie 
cultuurinstellingen Muziekcentrum Vredenburg, Jazz-podium SJU en Pop-
centrum Tivoli onder te brengen in één gebouw. Dit initiatief maakt deel uit 
van het grotere plan tot herinrichting van het Stationsgebied Utrecht.  
 
Samenstelling van de werkgroep: 
dr. G.J. van Blokland 
ir. J.E.M. Lax 
drs. H.G. Ouwerkerk (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
drs. A.R. van Dijk 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1.  20060613 Sibbe N.V. namens Redevco Neder-
land B.V. 

Amsterdam 20060627 

2.  20060613 Stibbe N.V. namens Stichting  
Pensioenfonds Metaal en Techniek  

Amsterdam 20060627 

3.  20060612 Bewoners Overleg City Projekt Utrecht 20060627 
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