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1. Inleiding 

1 .l. Achtergrond en doelstelling project 

Ontwikkeling bioscoop en tornporthal 
HEJA Projectontwikkeling BV is voornemens een leisurecomplex te realiseren op de zoge- 
noemde P2-locatie in Breda, tussen de Stadionstraat en de nieuwe westtangent (Wester- 
parklaan). Dit leisurecomplex omvat een gebouw waarin een megabioscoop en een topsporthal 
worden ondergebracht. Op 18 januari 2005 heeft het College van B&W kennis genomen van 
het initiatief van HeJa Projectontwikkeling B.V., Hocla projectontwikkeling B.V. en NAC B.V. in- 
zake de ontwikkeling van een multifunctioneel complex (megabioscoop en topsporthal) op de 
locatie P2 nabij het NAC-stadion. Het planlinitiatief is vervolgens in de raadscommissie VSM 
van 11 mei 2005 besproken. 
Het beoogde bouwperceel op de P2-locatie is juridisch-planologisch geregeld in het bestem- 
mingsplan Steenakker. De bouw van het leisurecomplex past niet in dit bestemmingsplan. Op 
basis van de genoemde quick-scan en het oordeel van de raadscommissie VSM is het ge- 
meentebestuur in beginsel bereid medewerking verlenen aan de beoogde ontwikkeling door 
middel van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(W RO). 

Ontwikkelingen rondom NAC-stadion 
Rondom het NAC-stadion, in de directe omgeving van de megabioscoop met topsporthal, wordt 
door HEJA, in samenwerking met Hocla en NAC, eveneens een aantal ontwikkelingen voorbe- 
reid. Het gaat daarbij om uitbreiding van de bestaande accommodatie met ruim 35.000 m2 
grootschalige detailhandel (onder andere een grootschalige supermarkt: XL), conferentie- en 
businessruimten (inclusief banquet hall), sportmedische centra en kantoren en een hotel in 
combinatie met de daanroor benodigde parkeercapaciteit. 
Op 29 juni 2006 zijn deze plannen voor het NAC-terrein door NAC aan het college van burge- 
meester en wethouders gepresenteerd. 
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Verzoek vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO 
Door HEJA Projectontwikkeling is op 14 augustus 2006 een verzoek ingediend om voor de ont- 
wikkeling van de megabioscoop met topsporthal een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 
WRO te voeren. Dit verzoek is in behandeling bij de gemeente. Ten behoeve van de ontwikke- 
lingen rondom het NAC-stadion zal waarschijnlijk in het najaar van 2006 een verzoek worden 
ingediend om een vrijstellingsprocedure te voeren. 
Overigens wordt opgemerkt dat de beide ontwikkelingen (megabioscoop met topsporthal en 
ontwikkelingen NAC-stadion) zelfstandige ontwikkelingen zijn. Doordat beide projecten echter 
parallel worden uitgewerkt en de ruimtelijke en milieueffecten elkaar kunnen beïnvloeden en 
versterken is het noodzakelijk de effecten in onderlinge samenhang te toetsen. 

1.2. Procedure m.e.r. en leeswijzer 

Noodzaak m.e.r.-procedure 
In onderdeel C van het Besluit m.e.r.') staat dat voor de aanleg van 66n of meer recreatieve of 
toeristische ontwikkelingen (activiteit 10.1) een m.e.r.-plicht geldt indien er sprake is van een 
voorziening of combinatie van voorzieningen die 500.000 bezoekers of meer per jaar aantrekt. 
De megabioscoop en topsporthal zullen op termijn deze drempel voor de m.e.r.-plicht mogelijk 
overschrijden. Bovendien zullen de ontwikkelingen bij het NAC-stadion, hoewel zelf niet m.e.r.- 
plichtig2), bij realisering van het maximale programma naar verwachting meer bezoekers trek- 
ken dan de megabioscoop met topsporthal. De ontwikkeling van de megabioscoop met top- 
sporthal en de ontwikkelingen bij het NAC-stadion worden derhalve, mede vanwege de onder- 
linge samenhang, als m.e.r.-plichtig beschouwd. 

Doel m.e.r.-procedure 
Doel van een m.e.r.3) is dat milieubelangen volwaardig worden meegenomen in de besluitvor- 
ming. Ten behoeve daarvan worden in het milieueffectrapport (MER) de milieueffecten van de 
reele alternatieven in beeld gebracht. Het besluit ten behoeve waarvan het MER in dit geval 
wordt opgesteld, is de eerste projectprocedure op basis van artikel 19 WRO (Wet op de Ruim- 
telijke Ordening). Het MER vormt een onderlegger/onderbouwing voor het project waarin wordt 
aangetoond dat de beoogde ontwikkeling op een verantwoorde wijze rekening houdt met het 
milieu. Als initiatiefnemer treedt HEJA Projectontwikkeling BV op. De gemeenteraad van Breda 
is het bevoegd gezag. 

Een startnotitie op MER-niveau 
Een m.e.r.-procedure start altijd met het opstellen van een zogenaamde startnotitie waarin het 
voornemen bekend wordt gemaakt en informatie wordt verstrekt over te onderzoeken alterna- 
tieven en milieueffecten. De voorgenomen ontwikkelingen op de PPlocatie en nabij het NAC- 
stadion hebben in vergelijking met andere m.e.r.-plichtige projecten betrekking op een relatief 
klein gebied met een geringe gevoeligheid vanwege de al aanwezige (bedrijfsmatige) functies in 
het gebied. De ontwikkelingen zijn bovendien al zodanig concreet, dat het aantal potentiele 
knelpunten en aandachtspunten al dusdanig beperkt is, dat al in de startnotitiefase een uitge- 
breide uiteenzetting kan worden gegeven van de mogelijke alternatieven en varianten. Boven- 
dien kunnen de bijbehorende milieueffecten al vergaand in beeld worden gebracht. 
HEJA Projectontwikkeling BV heeft daarom, in overleg met de gemeente, gekozen voor een 
aanpak waarbij de wettelijk vereiste startnotitie al wordt ingevuld als conceptmilieueffectrapport 
(conceptMER). Waar nodig zal daarbij worden aangegeven op welke punten in het definitieve 
MER nog aanvullend onderzoek zal worden uitgevoerd. Een dergelijke aanpak is ook al vaker 
bij vergelijkbare projecten gevolgd en wordt ook door de Commissie voor de m.e.r. in dergelijke 
situaties ondersteund. 

Overzicht procedurestappen 
De m.e.r.-procedure wordt gestart met de terinzagelegging van de voorliggende startnotitiel 
conceptMER. De inspraak en de advisering door de wettelijke adviseurs, waaronder de Com- 

Besluit m.e.r. 1994, zoals gewijzigd bij Besluit van 7 mei 1999 en zoals gewijzigd bij Besluit 23 december 2004. 
2, Beschrijven waarom ontwikkelingen rondom NAC-stadion niet m.e.r.-plichtig zijn 
3, De afkorting rn.e.r. wordt hier gebniikt om de m.e.r.-procedure aan te duiden. Het resultaat van de procedure, het 

milieueffectrapport wordt afgekort met MER. 

Adviesbureau RB01 
Rotteniam / Middelburg 
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missie voor de m.e.r.) richt zich bij deze aanpak op de vraag: is al voldoende informatie be- 
schikbaar voor de besluitvorming of is op onderdelen aanvullend onderzoek nodig? Op basis 
van het advies van de onafhankelijke Commissie m.e.r., zal de gemeenteraad richtlijnen voor 
het aanvullen van dit MER vaststellen. 
Op basis hiervan wordt het definitieve MER opgesteld. Het bevoegd gezag beoordeelt of het 
MER voldoet aan de gestelde richtlijnen. Na aanvaarding van het MER kan de inspraak en ad- 
visering hierover plaatsvinden, tegelijkertijd met de inspraak over de projectprocedure.. Met de 
daarna volgende toetsing van het MER door de Commissie m.e.r., is de m.e.r.-procedure afge- 
rond. In de onderstaande tabel 1 zijn de procedurestappen van MER en projectprocedure in 
onderlinge samenhang weergegeven. 

Tabel 1 Overzicht procedures in onderlinge samenhang 

m.e.r.procedure projectprocedure obv artlkel19 WRO 

Indienen aanvraag om vrijstelling ex artikel 19 lid 1 
WRO 

Opstellen StartnotitidMER Principeverklaring toepassing artikel 19 WRO en be- 
kendmaking 

- Startnotitid MER gedurende 6 weken ter 
inzage voor inspraak 

- StartnotitidMER voorleggen aan wettelijke 
adviseurs 

- Binnen 13 weken na start inzage termijn 
geeft Commissie m.e.r. richtlijnenadvies 

Bevoegd gezag stelt binnen 4 weken na ont- Opstellen ruimtelijke onderbouwing ex artikel 19 WRO 
vangst richtlijnenadvies de richtlijnen vast. (afstemmen op richtlijnen) 

- -  

Aanpassing en aanvulling startnotitielMER tot Afronden ruimtelijke onderbouwing 
MER en indienen MER 
Beoordelen aanvaardbaarheid MER door be- 
voegd gezag (gemeenteraad) 
MER gedurende 6 weken ter inzage Ruimtelijke onderbouwiq en ontwerpbesluit gedu- 

rende 6 weken ter inzage 
Besluit omtrent aanvraag verklaring van geen bezwaar 
(binnen 8 weken na terinzagelegging) 
Toezending aanvraag verklaring van geen bezwaar, 
ruimtelijke onderbouwing en ingediende zienswijzen 
aan Gedeputeerde Staten 

Adviezen wettelijke adviseurs en toetsingsad- 
vies Commissie m.e.r. 

Gedeputeerde Staten beslissen en maken besluit be- 
kend binnen 8 weken na ontvangst aanvraag verkla- 
ring van geen bezwaar 

' In deze stappen vormt het MER een bijlage bij het bestemmingsplan 

Samenhang tussen MER en ruimtelijke onderbouwing 
Uit het bovenstaande blijkt al duidelijk dat er een nauwe relatie bestaat tussen het MER en de 
ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de vr~stellingsprocedure op basis van artikel 19 
WRO. In het MER wordt ten behoeve van de besluitvorming over de inrichting ingegaan op de 
mogelijke alternatieven voor de inrichting en op de milieueffecten. 
De ruimtelijke onderbouwing richt zich op de planologische onderbouwing van de mede op ba- 
sis van het MER gekozen inrichting (voorkeursalternatief). In het MER wordt de gewenste in- 
richting (het basisalternatief BA) als uitgangspunt voor de toetsing gehanteerd. Om onnodige 
doublures tussen de beide documenten te voorkomen, wordt op hoofdlijnen de volgende onder- 
linge afstemming gehanteerd: 
- het MER bevat alle benodigde onderzoeksinformatie aangaande milieuaspecten die voor 

een onderbouwing van een "goede ruimtelijke ordening" in het plandogisch spoor nodig is; 
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deze komt in de ruimtelijke onderbouwing alleen zeer summier aan bod, waarbij verwezen 
wordt naar het MER; 
de ruimtelijke onderbouwing levert de onderbouwing van het programma en de beschrij- 
ving van en toetsing aan het ruimtelijk beleidskader; daarnaast komt in de ruimtelijke on- 
derbouwing de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid aan de orde. 

1.3. Probleem- en doelstelling 

Probleemstelling 
In Breda is behoefte aan een megabioscoop en een topsporthal. Combinatie en integratie van 
deze voorzieningen in één gebouw met een aantal op leisure afgestemde voorzieningen (ho- 
reca) biedt daarbij onmiskenbaar voordelen. Beide voorzieningen kunnen profiteren van een 
aantal ondersteunende centrale voorzieningen, zoals horeca, parkeervoorzieningen, manage- 
ment van het complex en dergelijke. 
Door de realisering van de bioscoop op de P2-locatie kan een maximale groei en optimale ver- 
deling en differentiatie naar locaties en type formules ontstaan wanneer tevens een kwalitatief 
hoogwaardige bioscoop op de Turfschiplocatie wordt gerealiseerd alsmede een hoogwaardige 
Arthousebioscoop in het Chassétheater. Hierdoor krijgt de lokale en regionale bevolking een 
zodanig gevarieerd aanbod voorgeschoteld dat afvloeiing naar de regio uiterst beperkt kan en 
zal blijven en de regiofunctie maximaal wordt versterkt. 

Daarnaast is het noodzakelijk de exploitatie van NAC structureel te verbeteren om de bedrijfs- 
voering van de club voor een langdurige periode te garanderen. Om de vermogenspositie van 
NAC op orde te brengen is een herontwikkeling van het NAC-stadion en omgeving wenselijk, 
waarbij de veiligheidssituatie in het stadion structureel wordt verbeterd en waarbij een aantal 
noodzakelijke verbeteringen aan het stadion worden gerealiseerd. Zoals hiervoor aangegeven 
gaat het daarbij om grootschalige detailhandel, conferentie en businessruimten, sportmedische 
centra, kantoren en een hotel. De intensiteit van het gebruik van het terrein neemt daardoor 
sterk toe. 

Doelstelling project 
Op grond van het bovenstaande kan de probleem- en doelstelling voor het project op de P2-lo- 
catie en rondom het NAC-stadion als volgt worden samengevat. 
- Om invulling te geven aan de behoefte aan een zogenoemd leisurecomplex, zal de ge- 

meente, samen met HEJA Projectontwikkeling BV, streven naar de realisering van de me- 
gabioscoop met topsporthal. - Door de ontwikkelingen rondom het NAC-stadion in onderlinge samenhang te initiëren, zal 
het plangebied een nieuwe impuls krijgen en kan een duurzame exploitatie van het NAC- 
stadion worden veiliggesteld. 

Gericht op de versterking van de recreatieve voorzieningen gelden de volgende concrete doel- 
stellingen en programmapunten: 
- de realisering van een megabioscoop (2000 zitplaatsen) en een topsporthal (2000 zitplaat- 

sen); - de intensivering van het gebruik van het NAC-stadion met de bijbehorende terreinen met 
een totale oppervlakte van 35.000 m*. 

1.4. Beleidskader 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de besluiten en beleidsvoornemens die van invloed kun- 
nen zijn op de ontwikkelingen op de P2-locatie. In dit MER worden alleen de belangrijkste be- 
sluiten en beleidsvoornemens genoemd, die specifiek betrekking hebben op de locatie zelf of 
op een andere wijze van belang zijn voor het plangebied en omgeving. In bijlage 1 van dit MER 
wordt het beleidskader, ten aanzien van de milieuaspecten die hier een rol spelen, beschreven. 

Rijksbeleid 
Op 24 april 2004 heeft het kabinet de Nota Ruimte vastgesteld. De Nota Ruimte bevat de visie 
voor het nationaal ruimtelijk beleid in Nederland. In de nota Ruimte is het ruimtelijk beleid tot 
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2010 vastgelegd, met daarbij een doorkijk naar 2030. De ondertitel van de nota luidt: "Ruimte 
voor ontwikkeling" en het voorgestelde ruimtelijke beleid is vooral gericht op het stimuleren van 
(economische) ontwikkelingen. Ontwikkelingsplanologie en ontwikkelkracht vormen centrale 
kernbegrippen in de nota. Een ander belangrijk motto is "decentraal wat kan, centraal wat 
moet"; de nota geeft aan wat de rijksoverheid aanpakt en voor welke onderdelen van het beleid 
de verantwoordelijkheid ligt bij provincie, gemeente en waterschappen. 

Van belang voor het project is de benoeming van het stationsgebied van Breda als sleutelpro- 
ject. Door bij centrumvorming invulling te geven aan bereikbaarheid, toegankelijkheid en aan- 
trekkelijkheid kan een bijdrage worden geleverd aan de kracht van de stad. Naast de verster- 
king van de bestaande binnensteden en stadscentra, kan het ook gaan om de ontwikkeling van 
andere centra, zoals bijvoorbeeld die voor kennis en innovatie ("kennisclusters"), voor logistiek 
en industrie of voor toerisme, recreatie en "leisure". 

Provinciaal en regionaal beleid 
Het provinciale beleid is vastgelegd in het streek~lan "Brabant in balans" (2002,gedeeltelijk her- 
zien 2004). Het provinciale beleid is gericht op het concentreren van de verstedelijking. Ener- 
zijds om de steden voldoende draagvlak te geven voor hun functie als economische en cultu- 
rele motor, anderzijds om het dichtslibben van het landelijk gebied tegen te gaan. Op provinci- 
ale schaal betekent dit dat het leeuwendeel van de woningbouw en de aanleg van bedrijventer- 
reinen en infrastructuur moet plaatsvinden in vijf stedelijke regio's. De stedelijke regio's zijn zo- 
danig ruim aangeduid, dat zij - met het perspectief van 20 A 25 jaar - kunnen voorzien in de 
ruimtebehoefte voor wonen en werken. 

Kenmerkend voor de netwerksamenleving en de netwerkeconomie is dat activiteitenpatronen 
van mensen steeds diverser worden en zich afspelen op steeds meer locaties en op een steeds 
grotere ruimtelijke schaal. Sociale, functionele en ruimtelijke relaties strekken zich uit over een 
steeds groter gebied. Ze beperken zich niet langer alleen maar tot het niveau van een stad of 
een stadsgewest, maar organiseren zich meer en meer in stedelijke netwerken. Brabantstad 
zien wij als zo'n stedelijk netwerk. De stedelijke regio's zijn de (sterk) verstedelijkte zones hier- 
binnen en zij vormen in ruimtelijke zin de basis van het stedelijk netwerk Brabantstad. 

Binnen Brabantstad zijn Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg - elk vanuit 
hun eigen oriëntatie, profiel en specialiteit - de brandpunten. Het zijn, gelet op de ligging van 
Noord-Brabant tussen de grote stedelijke agglomeraties Randstad, Ruhrgebied en Vlaamse 
Ruit, de centrale "knopen" in het internationale en nationale stedelijke netwerk. Brabantstad is 
een onlosmakelijk onderdeel van dit (inter)nationale netwerk. Om als "schakels" tussen de net- 
werken op de verschillende schaalniveaus te kunnen functioneren hebben de grote steden op- 
timale verbindingen nodig: met andere netwerken, binnen Brabantstad en binnen de stedelijke 
regio's. Het functioneren van een stedelijk netwerk als zodanig hangt immers nauw samen met 
de kwaliteit van de verbindingen binnen het netwerk en met de externe bereikbaarheid. Naast 
het wegnemen van een aantal knelpunten in de weg-, water- en spoorweginfrastructuur gaat 
het hierbij vooral ook om innovatieve oplossingen die gericht zijn op het intensiveren van het 
gebruik van de infrastructuur. Optimale verbindingen zijn bovendien voorwaarde om een goede 
afstemming tussen de steden mogelijk te maken over hoogstedelijke functies en voorzieningen. 
Denk daarbij aan bijvoorbeeld een megabioscoop of aan gespecialiseerde activiteiten op het 
vlak van onderwijs, cultuur en gezondheidszorg die een groot draagvlak nodig hebben. De be- 
treffende activiteiten moeten immers goed bereikbaar zijn. 

Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van een megabioscoop met topsporthal zeer 
goed past binnen het provinciale beleid. De locatie heeft een zeer gunstig bereikbaarheidspro- 
fiel. 

Gemeentelijk beleid 
Een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke beleidskader vormt de Ontwikkelinasvisie Bre- 
da 2020. In deze visie wordt een integrale richting aan de verdere ontwikkeling van de stad ge- 
geven. Breda verwacht in 2020 te zijn uitgeroeid tot een stad van circa 185.000 inwoners. Het 
einddoel van de visie is een duurzame, complete stad met een sterke economie. Bovendien 
dient de stad goed bereikbaar te zijn en dient het een zuidelijk vervoersknooppunt voor weg en 
spoor te zijn. Ook dient de groene traditie van landschap en economische waarde van het bui- 
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tengebied te worden gekoesterd en dien evenwicht te worden gevonden tussen de rijke historie 
en nieuwe ontwikkelingen. 
De bij de visie behorende realisatiestrategie richt zich met name op: 
1. het garanderen van de realisatie van het stedelijk raamwerk: - de ruit van Breda (verkeersstructuur); 

- het stadslandschap; 
- de stedelijke assen. 

2. het creëren van randvoowaarden voor de drie ruimtelijke beleidskoersen voor: 
- transformatie; 
- herstructurering; 
- consolidatie. 

3. het ontwikkelen van nieuw beleid voor de ruimtelijke stedelijke thema's: 
- intensief ruimtegebruik; 
- historische structuur; 
- vrije tijdscentra. 

Daarnaast spelen nog enkele specifieke beleidsnota's een rol. Zo wordt in de Nota Parkeer- en 
stallinasbeleid Breda aangegeven, dat het parkeer- en stallingsbeleid in Breda een bijdrage 
moet leveren aan het leefbaar en toegankelijk houden van woongebieden, werkgebieden en 
voorzieningen nu en in de toekomst door het oplossen van huidige knelpunten en door in te 
spelen op toekomstige ontwikkelingen. Aan de hand van de nota zijn de vraagstukken met be- 
trekking tot de benodigde aantallen parkeerplaatsen en de verkeersintensiteiten van en naar de 
toekomstige ontwikkelingen bij het NAC-stadion opgelost. 
Ook het Verkeers~lan Breda heeft een rol gespeeld bij de totstandkoming van het MER. In dit 
plan zijn de netwerken voor het autoverkeer, het openbaar vervoer en het langzaam verkeer 
geschetst voor het jaar 2010. Aan de hand van deze netwerken worden in het MER uitspraken 
gedaan over de bereikbaarheid van de locatie voor de verschillende vervoersmodaliteiten en 
worden indien aanwezig de knelpunten daarin benoemd. 

Het Accommodatiebeleid, het evenementenbeleid en het beleid t.a.v gemeentelijke detailhan- 
del wordt bij de MER-procedure aangevuld. 

Het gemeentelijk waterbeleid, zoals beschreven in het Waterdan Breda (2001), geeft invulling 
aan het nationale, provinciale en regionale waterbeleid zoals verwoord in respectievelijk de 
Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van V&W, 1998). het tweede provinciale Waterhuis- 
houdingsplan Noord-Brabant (provincie Noord-Brabant, 1998), de waterbeheersplannen van 
Waterschap Brabantse Delta. Het waterplan is opgesteld om op lokaal niveau de verschillende 
beleidslijnen te integreren tot een samenhangend geheel. Op deze wijze wordt gestreefd naar 
het bereiken en handhaven van een duurzaam, gezond en veerkrachtig watersysteem en een 
daarop afgestemd water- en landgebruik binnen de waterketen en het watersysteem. 

Om dit te bereiken zijn via vier integrale thema's streefbeelden en doelstellingen afgeleid. Het 
thema "landgoederen langs beken en rivieren" richt zich op: 
- Schoon oppervlaktewater en een schone bodem door bronmaatregelen en scheiden van 

waterstromen; - Een veilig en natuurlijk functionerend oppervlaktewatersysteem; - Het herstellen van verdroogde natuurgebieden; 
- Het versterken van de ecologische infrastructuur; - Het versmelten van water en cultuurhistorie in het centrum van Breda en daarbuiten (oude 

waterlinies en dergelijke); 
- Natuurontwikkeling combineren met extensieve recreatie. 

Het thema "water in de wijk" focust vooral op een goede kwaliteit van het water in de directe 
leefomgeving. 

Het beleid ten aanzien van diverse milieuthema's is in het onderstaande puntsgewijs opge- 
somd. 

Adviesbureau RB01 
Rc#enim / Middelbug 
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Geluid 
In de nota "Zicht op Bredaas geluid" (Breda 2003) wordt kort ingegaan op de huidige toestand 
van de woon- en leefomgeving in Breda, het bestaand wettelijk kader, en de nieuwe ontwikke- 
lingen in het beleid. Daarna worden de afzonderlijke geluidsbronnen beschreven. 

Luchtkwaliteit 
In het Luchtkwaliteitsplan Breda 2006-2009 wordt onder andere aangegeven wat de gemeente 
wil en kan gaan doen om een bijdrage te leveren aan een betere luchtkwaliteit. Na overleg met 
een groot aantal partijen is besloten het volgende pakket van maatregelen tot uitvoering te gaan 
brengen: 
- schoon gemeentelijk wagenpark; 
- schoon openbaar vervoer; 
- milieuzones [gebieden waar alleen schoner (vracht)verkeer is toegestaan]; 

verkeersdoorstroming; 
communicatie en gezondheid; 

- fietsmaatregelen en vervoersmanagement; 
- overige maatregelen zoals het meten enlof monitoren bij specifieke knelpunten en overleg- 

gen met het Rijk. 

Externe veiligheid 
De gemeente beoogt in haar beleid een veilige woon- en leefomgeving in de meest brede zin, 
op integrale wijze tot stand gekomen. Het doel is om het aantal vernielingen, geweldsdelicten, 
diefstallen, woninginbraken en verkeersslachtoffers sterk terug te brengen. Daarnaast zal ook 
het gevoel van veiligheid groter moeten worden. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken vor- 
men de veiligheidsaspecten een belangwekkend uitgangspunt dat bij voorkeur al in een vroeg 
stadium van het planproces worden meegenomen. 

Bodem 
De doelstelling ten aanzien van bodem in de milieuvisie is: 
In 2015 is Breda een eind op weg richting de landelijke doelstelling: een stad op een stevige, 
leefbare en duurzame bodem, die geschikt is voor een breed gebruik. Alle historische bodem- 
verontreinigingen zijn gesaneerd of beheersbaar geworden. 

Bij nieuwe ontwikkelingen dient bekeken te worden of de bodem een belemmering op kan leve- 
ren voor het tot stand komen hiervan. In alle gevallen is het mogelijk om de bodem geschikt te 
maken voor het gewenste gebruik van een locatie. Het is echter mogelijk dat een plan financieel 
onuitvoerbaar wordt omdat de kosten van de sanering te hoog zijn. Om een beeld te krijgen van 
de bodemkwaliteit dient een bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Indien dit niet mogelijk is 
kan op basis van een historisch onderzoek een verwachting worden uitgesproken over de te 
verwachten bodemkwaliteit. 

Gemeentelijk Rioleringsplan (2004) 
De wijze waarop de gemeente Breda het beheer wil voeren over het gemeentelijk rioolstelsel 
staat verwoord in het Gemeentelijk Rioleringsplan Breda. De hieraan gekoppelde doelen zijn: - het beperken van wateroverlast door hevige regenval 
- duurzaam omgaan met hemelwater 
- doelmatig beheer 
- bewustwording gebruikers riolering 

kostendekkend rioolrecht 

A M s b u r e w  RB01 
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1 .S. Plangebied en studiegebied 

Omgeving plangebied 
De beoogde locatie van de megabioscoop met topsporthal en het NAC-stadion zijn gesitueerd 
ten westen van het centrum van Breda in het gebied Steenakker. Dit gebied wordt aan de zuid- 
kant begrensd door de spoorlijn Breda - Rotterdam en aan de noordkant door de Lunetstraat 
en de Backer en Ruebweg (zie figuur 2, later toe te voegen). Een deel van het gebied is mo- 
menteel volop in ontwikkeling. Door de directe verbinding met de A16 is Steenakker een aan- 
trekkelijke vestigingsplaats voor zowel bedrijven en kantoren als voor leisure-activiteiten. Het 
gebied Steenakker bestaat uit vier delen. 

Figuur 2 Ligging plangebied in Steenakker 
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1. Kop van Steenakker 
De Kop van Steenakker vormt de entree vanaf de A16 tot Breda. Het gebied wordt momenteel 
ingericht tot een hoogwaardig kantorengebied en andere stedelijke functies. 

2. Woongebied Gageldonkseweg 
In het midden van het gebied Steenakker staan een aantal vrijstaande woningen langs de Ga- 
geldonkseweg en de Steenakkerstraat. De woningen worden van de Kop van Steenakker ge- 
scheiden door een groenstrook. Ook tussen de woningen en het bedrijventerrein Steenakker is 
voorzien in een groenstrook. 

3. Bedrijventerrein Steenakker (Steenakker midden) 
Op het bedrijventerrein is een groot aantal kantoren en bedrijven aanwezig. Aan de noordoost- 
kant is ruimte voor grootschalige detailhandelsvestigingen. 

4. Gebied rond het NAC-stadion 
Het bedrijventerrein en het gebied rond het NAC-stadion worden van elkaar gescheiden door de 
Westerparklaan, een belangrijke nieuwe ontsluitingsroute voor Breda. Deze verbinding tussen 
Breda-Noord en Breda-Zuid kruist de spoorlijn door middel van een tunnel. Het gebied rond het 
NAC-stadion wordt gekenmerkt door het stadion zelf, trainingsvelden enkele kantorencom- 
plexen en een groot parkeerterrein. 

De locatie voor de megabioscoop met topsporthal is gelegen tussen de Westerparklaan, de 
spoorlijn Breda - Rotterdam, de Stadionstraat en het kantorencomplex Tetrade. 

Het planaebied is het gebied waarbinnen de voorgenomen ontwikkelingen worden voorzien. 

Studiegebied 
Het studiegebied is het gebied waar effecten, als gevolg van de voorgenomen activiteit, (kun- 
nen) optreden. Het betreft het plangebied en de omgeving ervan. De omvang van het milieuef- 
fectgebied kan echter bij voorbaat niet exact worden aangegeven. Uit de effectbeschrijving in 
deze startnotitielconceptMER zal blijken hoever de milieugevolgen zich uitstrekken; dit kan per 
milieuaspect aanzienlijk verschillen en zal per aspect worden aangegeven in de eífectbeschrij- 
ving (hoofdstuk 4). Naar verwachting zal het studiegebied vooral worden bepaald door de ver- 
keersaspecten. De meeste andere milieuaspecten zullen zich niet ver buiten het plangebied uit- 
strekken. 

1.6. Nog te nemen besluiten 

M.e.r. en ruimtelijke onderbouwing 
Deze startnotitie1conceptMER is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de te voe- 
ren vrijstellingsprocedures ex artikel 19 lid 1 WRO voor de realisering van de megabioscoop 
met topsporthal en de ontwikkelingen rondom het NAC-stadion. Inmiddels is zoals aangegeven 
het verzoek om vrijstelling voor de megabioscoop en topsporthal ingediend, de gemeente heeft 
op 25 april 2005, onder de voorwaarde van positieve uitkomsten van uit te voeren onderzoeken 
op het gebied van (sociale) veiligheid, milieu, water, verkeer en parkeren en definitief pro- 
gramma, besloten artikel 19 WRO toe te passen. Deze startnotitieIconceptMER, die dient als 
onderbouwing voor het vrijstellingsverzoek voor de megabioscoop en topsporthal wordt even- 
eens ter inzage gelegd. Besluitvorming over de ontwikkelingen rond het NAC-stadion vindt 
waarschijnlijk in een later stadium plaats. 
Na de inspraak en het ontvangen van de adviezen van de wettelijke adviseurs, geeft de Com- 
missie voor de milieueffectrapportage haar advies voor de richtlijnen. Daarna, zal de gemeente- 
raad, op basis van dat richtlijnenadvies, de richtlijnen vaststellen. Vervolgens kunnen een op 
deze richtlijnen afgestemd MER en ruimtelijke onderbouwing ter inzage worden gelegd. 
Na aanvaarding van het MER door de gemeenteraad, worden MER en ruimtelijke onderbou- 
wing ter inzage gelegd. De commissie m.e.r. neemt de adviezen van de wettelijke adviseurs en 
de inspraakreacties mee in het toetsingsadvies. Het toetsingsadvies wordt verwerkt in de ruim- 
telijke onderbouwing. Vervolgens vraagt de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar 
aan bij Gedeputeerde Staten. 
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In de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de vrijstellingsprocedure legt het college van 
Burgemeester en wethouders het voorkeursalternatief vast. Via de verklaring van geen bezwaar 
neemt Gedeputeerde Staten in eerste instantie hierover een besluit. 

Besluiten samenhangend met ruimtelijke onderbouwing 
Hieronder wordt aangegeven welke besluiten in samenhang met de vrijstellingsprocedure ex ar- 
tikel 19 WRO voor de verschillende projecten van belang kunnen zijn: 
- bouw- en aanlegvergunningen: voor het oprichten van (bedrijfs)bebouwing dient op grond 

van de Woningwet een bouwvergunning te worden aangevraagd. 
- milieuvergunningen op grond van de Wet milieubeheer, te verlenen door de gemeente. 
- ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet, wanneer er sprake is van aantasting en/ 

of verstoring van beschermde dier- of plantensoorten. 
- bodemsaneringsbeschikking in het kader van de Wet bodembescherming (wanneer er 

sprake is van verontreiniging). 
- ontgrondingenvergunningen op grond van de Ontgrondingenwet voor het maken van de 

bouwput, te verlenen door de provincie. 

Daarnaast kunnen voor de exploitatie van de voorzieningen nog diverse vergunningen nodig 
zijn, zoals een gebruiksvergunning en kunnen ook meldingen in het kader van AMvB's op grond 
van de Wet milieubeheer nodig zijn. 

Overige besluiten 
Voor de ontwikkeling van de megabioscoop met topsporthal en de ontwikkelingen rondom het 
NAC-Stadion zullen daarnaast diverse besluiten moeten worden genomen over niet-ruimtelijke 
inrichtingsaspecten en uitvoeringsaspecten. Het gaat hierbij om: 
- besluiten betreffende ontwikkelingen en beheer (relatie met veiligheidstoets (zie tekstka- 

der); - besluiten betreffende de waterhuishouding, zoals peilbesluiten en lozingsbesluiten door de 
waterbeheerder. 

Veiligheidstoet8 
Kort gezegd is het doel van de veiligheidstoets om via 
een gestnictureerd en transparant proces samen met 
de betrokkenen: 
- zicht te krijgen op mogelijke veiligheidsrisico's; - altematieven te ontwikkelen waarmee aan deze 

risico's tegemoet wordt gekomen; - afspraken te maken over de maatregelen en ac- 
tiviteiten die nodig zijn om het gekozen altema- 
tief uit te voeren; - de uitvoering van deze afspraken te bewaken. 



2. Voorgenomen activiteit en alternatieven 

2.1. Inleiding: overzicht alternatieven en leeswijzer 

In een MER dienen minimaal de volgende alternatieven te worden beschreven: 
- het nulalternatief (huidige situatie en de autonome ontwikkelingen); 
- de vooraenomen ontwikkelinq, hier: ontwikkeling volgens het ontwerp van de architect (het 

basisalternatief genoemd) en eventueel mogelijke variabelen voor de inrichting van het 
gebied; - het meest milieuvriendeliike alternatief (realistisch alternatief met de best bestaande moge- 
lijkheden ter bescherming enlof verbetering van het milieu). 

Er hoeven geen alternatieven in beschouwing te worden genomen die niet aan de doelstelling 
van de initiatiefnemer kunnen voldoen. 

Hierna worden deze alternatieven beschreven en wordt ingegaan op de mogelijke varianten. In 
dit geval zijn er geen afzonderlijke alternatieven voor de inrichting van het plangebied op te stel- 
len, omdat de speelruimte voor een andere inrichting te gering is (zie hiervoor ook paragraaf 
2.3.5). 
Variabelen zijn denkbaar ten aanzien van het gebruik van de inrichting (mede in samenhang 
met de ontwikkelingen rondom het NAC-stadion), het treffen van verkeersmaatregelen en maat- 
regelen in de sfeer van duurzaam bouwen. 
In het definitieve MER zal aan het einde van dit hoofdstuk tevens een beschrijving worden op- 
genomen van het voorkeursalternatief. Dit is het alternatief dat opgenomen wordt in de ruimte- 
lijke onderbouwing. 

Tabel 2 Overzicht alternatieven 

alternatief omachrijving fasering 

Nulalternatief Huidige situatie en au- -- 
tonome ontwikkeling 

Basisalternatief Voorgenomen ontwikke- Megabioscoop met topsporthal zonder ontwikkelin- 
ling gen rondom het NAGstadion 

Megabioscoop met topsporthal en 50% van de 
ontwikkelingen rondom het NAC-stadion 

Megabioscoop met topsporthal en 100% van de 
ontwikkelingen rondom het NAC-stadion 

Meest milieuvriendelijk Voorgenomen ontwikke -- 
alternatief ling met aanvullende 

maatregelen 

2.2. Het nulalternatief: referentiekader voor de beschrijving van effecten 

Het nulalternatief is in dit geval geen middel om het gestelde doel te bereiken. Het vormt daar- 
om alleen het referentiekader voor de effectbeschrijving van de overige alternatieven. In het nu- 
lalternatief wordt de huidige milieusituatie beschreven en wordt aangegeven wat er in het stu- 
diegebied zal gebeuren als de voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd: de autonome ont- 
wikkelingen. Waar relevant zullen in dit geval twee situatieslscenario's in beeld worden ge- 
bracht: de situatie exclusief en inclusief de onzekere autonome ontwikkelingen. 

2.2.1. Huidige situatie in het plan- en studiegebied 
Plangebied 

Het plangebied ligt ten westen van het centrum van Breda in het gebied Steenakker, in het 
deelgebied Kop van Steenakker (zie paragraaf 1.5). In dit gebied is recent een hoogwaardig 
kantorencomplex ontwikkeld: Tetrade. 
Direct ten westen van het plangebied ligt het bedrijventerrein Steenakker, de nieuwe Wester- 
parklaan vormt een duidelijke grens tussen het plangebied en dit bedrijventerrein. 
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Het perceel waarop de megabioscoop met topsporthal wordt beoogd (bijna 104.000 m2) ligt 
momenteel braak (zie figuur 2). Direct ten noorden van het perceel is het Tetradecomplex gere- 
aliseerd, in combinatie met een grote waterpartij. Langs het perceel liggen gastransportleidin- 
gen, waarmee bij de ontwikkeling rekening dient te worden gehouden. 

Het terrein van het NAC-stadion bestaat naast het stadion momenteel uit een aantal trainings- 
velden, een kantorencomplex en een groot parkeerterrein. 

2.2.2. Verwachte autonome ontwikkelingen 
Wat betreft de samenhang van de ontwikkeling van de megabioscoop met topsporthal op de 
PP-locatie met diverse andere ontwikkelingen in de wijk Steenakker en in de ruime omgeving is 
met name de ontwikkeling van de braakliggende gronden op het bedrijventerrein Steenakker 
van belang; daar is ruimte voor de vestiging van grootschalige detailhandelsvestigingen, kanto- 
ren en bedrijvigheid. Omdat deze ontwikkelingen (de invulling van de braakliggende gronden 
buiten het plangebied plaatsvinden worden deze hier als "autonome ontwikkelingen" aangeduid 
(ontwikkelingen die ook plaatsvinden als de megabioscoop met topsporthal niet wordt gereali- 
seerd). 
Bij de beschrijving van milieueffecten van de ontwikkelingen binnen het plangebied behoeft 
geen rekening worden gehouden met deze ontwikkelingen buiten het plangebied. Het betreft 
ontwikkelingen die zijn opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan, de mogelijke ver- 
keersgevolgen van de ontwikkeling zijn reeds in de gemeentelijke verkeerscijfers voor de auto- 
nome groei opgenomen. 

2.3. Voorgenomen ontwikkeling 

banquethall, hotel, 
detailhandel (o.a. supermarkt XL) 

L kantoor 
/Y 12.000 mZ 

Figuur 3 Situering beoogde ontwikkelingen 
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2.3.1. De PP-locatie met bioscoop: waarom op deze plek? 
Bij de ontwikkeling van het plan voor de megabioscoop met topsporthal op de PO-locatie is in- 
tensief nagedacht over zowel het 'wat?' als over het 'waar?'. De markts!uatie voor vestiging 
van een leisurecomplex in Breda wordt gunstig en perspectiefrijk ingeschat . De realisering van 
de bioscoop zal leiden tot een versterking van de regionale positie van Breda op het gebied van 
bioscoopbezoek en een kwaliteitsimpuls van en een aanvulling op het bioscoopaanbod in het 
centrum. Verwacht wordt dat het afgeleide uitgaansbezoek aan de binnenstad aanzienlijk zal 
stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Daarmee samenhangend is een belangrijke impuls 
te verwachten in de vorm van extra bestedingen en werkgelegenheid als gevolg van het bios- 
coopbezoek. 

Voor de vestiging van het leisurecomplex is gekozen voor de P2-locatie in het gebied Steenak- 
ker, direct grenzend aan de A16. De volgende overwegingen hebben tot deze locatiekeuze ge- 
leid. 
- Economisch. Breda heeft een bovenregionaal economisch potentieel dat zich naar ver- 

wachting in de nabije toekomst verder zal ontplooien. - Verzorainasaebied. Breda is centraal gelegen in een omvangrijk verzorgingsgebied met 
een hoge bevolkingsdichtheid. De doelgroepen bioscoopbezoekers en sporters zijn ruim 
vertegenwoordigd in het verzorgingsgebied. 

- Infrastructureel. Een dergelijk grootschalig project met hoge bezoekersaantallen, dient 
goed bereikbaar te zijn. Dit vereist ten eerste een goede ontsluiting via de hoofdwegenin- 
frastructuur en ten tweede voldoende ruimte voor parkeeraccommodatie (op eigen terrein). 
De beoogde locatie in Steenakker voldoet aan deze infrastructurele randvoorwaarden, 
door de directe aansluiting op de A16 en de mogelijkheid om ter plaatse te voorzien in de 
benodigde parkeercapaciteit. Daarnaast zijn de verbindingen met de locatie binnen Breda 
ook uitstekend. De realisering van de Westerparklaan (Westerparklaan) heeft daar in be- 
langrijke mate aan bijgedragen. - Zichtbaarheidlbereikbaarheid. Een zichtbare ligging draagt - in combinatie met de goede 
ontsluiting - bij tot de bekendheid van de plek en zodoende tot een vlotte bereikbaarheid. 
De beoogde locatie is goed zichtbaar vanaf de Westerparklaan en de Lunetstraat. Bebor- 
ding zal moeten leiden tot een goede bereikbaarheid vanaf de belangrijkste toegangsweg. - Ontbreken van belemmerinaen. De locatie is "belemmeringsvrij" in de zin dat nadelige ef- 
fecten verbonden aan een dergelijke grootschalige attractie naar verwachting goed op de 
locatie kunnen worden opgevangen (verkeer, parkeren, geluidshinder, massale uitstraling). 

Op ruimer schaalniveau bezien, kan de ontwikkeling van het leisurecomplex bijdragen aan het 
binden van uitgaand publiek uit Breda aan de eigen woonplaats, en de gerichtheid op bijvoor- 
beeld Rotterdam en Antwerpen beperken. Dit draagt niet alleen bij aan de levendigheid van het 
centrum, maar ook aan de beperking van het vrijetijdsverkeer. 

2.3.2. Ontwikkelingen rondom het NAC-stadion 
Om de vermogenspositie van NAC op orde te brengen is een herontwikkeling van het NAC-sta- 
dion en omgeving wenselijk, waarbij de veiligheidssituatie in het stadion structureel wordt ver- 
beterd en waarbij een aantal noodzakelijke verbeteringen aan het stadion worden gerealiseerd. 
De mogelijkheden tot herontwikkeling van het stadion zijn gunstig. Het stadiongebied valt in de 
planzone Spoorstripsteenakker (bron: Ontwikkelingsvisie Breda 2020). De ligging van het sta- 
dion in de stad leent zich voor verdere ontwikkeling, met name door de nabijheid van ontslui- 
tingswegen. De locatie is prima geschikt voor leisure en grootschalige detailhandel, als stedelijk 
vrijetijdscluster, passend in de Ontwikkelingsvisie Breda 2020, aangevuld met kleinschalige ! 
middelgrote kantoorruimte. Grootschalige detailhandel zal hier nauwelijks botsen met klein- 
schalige detailhandel elders, vanwege de relatief grote afstand tot andere winkelcentra, en 
vanwege de ligging aan grote ontsluitingswegen, waardoor de detailhandel hier eerder een re- 
gionale functie zal vervullen. De aanwezigheid ! nabijheid van het stadion zelf, en de koppeling 
aan de naam NAC, verschaft extra potentie aan de ontwikkelingen, waardoor het mogelijk wordt 
aan het geheel een allure te verschaffen die past bij de locatie aan een belangrijke invalsweg 
nabij het centrum van een zich sterk ontwikkelende stad. 

4' Bioscoop Steenakker, marktruimte en bezoekersprognose, projectnummer L01.4.053, ZKA Consultanîs & Planners, 
juli 2005 
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2.3.3. Beoogde ruimtelijke inrichting 
Formule en programma Megabioscoop en Topsporthal 

Voor de P2-locatie heeft HEJA Projectontwikkeling BV de ambitie om een megabioscoop en 
een topsporthal geïntegreerd in een zogenoemd leisurecomplex te realiseren. Het gaat hierbij 
nadrukkelijk om de combinatie en integratie in 66n gebouw met een aantal op leisure afge- 
stemde voorzieningen (horeca en detailhandel). 

Ontwerp 
Door architect Marius van den Wildenberg is een concept ontwikkeld (14 april 2006) waarop 
een voorlopig ontwerp is gebaseerd. De idee achter de vormgeving van het complex komt voort 
uit het beeld van vlijmscherpe diamanten waarbij de "kop" en de "staart" van het gebouw wor- 
den benadrukt. De bedoeling van de architect is het gebouw te zien als een zwevend "niet- 
aards" object. 

Het complex bestaat uit drie verdiepingen en zal op palen worden gebouwd. De bezoekers be- 
treden en verlaten het complex via een tweetal stijglijnen ((rol)trappen). Toegankelijkheid voor 
bezoekers met een lichamelijke zal worden verzekerd. 
De totale hoogte van het complex bedraagt ongeveer 25 meter. Onder het complex zal worden 
voorzien in parkeergelegenheid voor circa 950 auto's. Het parkeerterrein zal deels verdiept 
worden aangelegd en worden omsloten door een lage aarden wal. Door de verdiepte ligging en 
de wal wordt het zicht op de parkeerplaats vanuit de omgeving grotendeels ontnomen. 
Naast de parkeergelegenheid voor de auto's wordt tevens voorzien in circa 750 fietsparkeer- 
plaatsen voor de bioscoop en circa 200 voor de (top)sporthal. Dit aantal is conform de normen 
uit de Fietsparkeerwijzer van het CROW. 

De bioscoop betreft een kwalitatief hoogwaardige perifere bioscoop met een breed programma- 
aanbod. De megabioscoop zal elf bioscoopzalen bevatten, met in totaal circa 2.000 stoelen. Op 
basis van demografische gegevens van het verzorgingsgebied, extrapolatie van bestaande op- 
pervlakten van gelijksoortige onderdelenlactiviteiten en de ervaring en marktkennis van de ex- 
ploitanten (ZKA Consultants & Planners, juli 2005) wordt uitgegaan van bezoekersaantallen van 
circa 41 0.000 bezoekers per jaar. 

Figuur 4 Zijaanzicht megabioscoop en topsporthal 

De sporthal betreft een breedtesporthal die door de afmetingen ook geschikt is voor topsport- 
evenementen. Daartoe zal een grote tribuneomvang worden gerealiseerd (2.000 zitplaatsen). 
Voor het grootste deel zal de sporthal echter worden gebruikt door scholen, studenten (over- 
dag) en verenigingen (in de avond). In de weekends zal de sporthal worden gebruikt voor com- 
petities en toernooien. Op basis van algemene ontwikkeling in de (indoor-)sport, inventarisatie 
en analyse over bezettingsschema's en ontwikkelingen van gebruikersgroepen van gemeente- 
lijke sporthallen en het uitgangspunt dat de sporthal twee keer per jaar voor een topsporteve- 
nement kan worden gebruikt (ZKA Consultants & Planners, september 2005). De bezetting per 
jaar wordt geschat tussen de 1 .g00 en 2.350 uur. E6n en ander komt neer op circa 80.000 ge- 
bruikerslbezoekers per jaar. 
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In de buitenruimte worden de volgende voorzieningen aangelegd: 
- een externe en interne ontsluitingsstructuur; - een parkeeraccommodatie voor 950 voertuigen. 

Bezettingsgraad 
In onderstaande schema (bron: MER bioscoop Roosendaal voor bezettingsgraad bioscoop en 
ervaringscijfers voor bezettingsgraad sporthal) is de gemiddelde bezetting gedurende de week 
weergegeven. Uit het schema blijkt, dat er in de megabioscoop in de periode 20.00 uur - 
24.00 uur sprake kan zijn van een 100% bezetting. Daarvoor en daarna is sprake van een dui- 
delijk lagere bezettingsgraad. Voor de topsporthal is sprake van een 100% bezetting bij evene- 
menten op zaterdag en zondag en dan in de periode 11 .O0 - 24.00 uur (twee maal per jaar). 

Tabel 3 Ovenicht bezettingsgraad bioscoop en topsporthal 

tijd 8- 8.30- 9-10 10-11 11-18 16-19 19-20 20-22 22-23 23-24 24-1 1-8 
8.30 9 

Bioscoop 5% 5% 10% 10% 10% 20% 50% 100% 100% 100% 50% 0% 

vr-za-zo 

Bioscoop 5% 5% 10% 10% 10% 10% 40% 80% 40% 0% 0% 0% 

ma-di-wo-do 

Sporthal 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 

madi-wo-do 

Sporthal 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 

Vr 

Sporthal 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 

ZB-zo 

Sporthal 25% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 
evenement 
za-zo 

Formule en programma ontwikkelingen NACatadion 
NAC is voornemens het gebruik van het stadion met de bijbehorende terreinen te intensiveren. 
Daartoe zullen de gebruiksmogelijkheden van de bestaande gebouwen rond het stadion worden 
uitgebreid en nieuwe gebouwen worden gerealiseerd. Door architectenbureau Eijkingdelouwere 
is een globale visie opgesteld op basis van een voorlopig programma voor de stadionontwikke- 
ling. 

Concreet gaat het daarbij om de volgende ontwikkelingen aan of nabij het NAC-stadion: 
- uitbreiding bebouwing stadion (westzijde): 

- circa 6.100 m2 conferentie- en businessruimte (inclusief "banquet hall"); 
- circa 900 m ezondheidsboulevard (medische dienstverlening met revalidatiefitness); 
- circa 1.800 m kantoorhotel; 
- circa 4.500 m2 supermarkt (XL); 
- circa 1 .O00 m2 overige detailhandel; 

- ter plaatse van de huidige trainingsvelden: 
- circa 8.000 m2 grootschalige detailhandel; 

- ter plaatse van het parkeerterrein P5 (ten oosten van het stadion): 
- circa 12.000 m2 kantoorontwikkeling. 

De conferentie- en businessruimte zal tevens worden gebruikt voor kleinschalige evenementen 
(tot maximaal 1.500 i3 2.000 bezoekers). 

Totaal heeft de stadionontwikkeling derhalve betrekking op ruim 35.000 m2. 

Bezeît ingsgraad 
In onderstaande schema is de gemiddelde bezetting gedurende de week weergegeven (bron: 
Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda). 
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Tabel 4 Verwachte bezettingsgraad ontwikkelingen NAC-stadion 

Werkdag ( Werkdag Koop 
avond 

10% 

100% 

100% 

30% 

5% 

Werkdag 
ochtend 

100% 

30% 

40% 

100% 

100% 

Circa 12.000 m2 kan- 
tooroniwikkeling 

Circa 4.500 ma SU- 
permarkt (XL) 

Circa l B00 m' hotel 

Circa 900 m2 gezond- 
heidsboulevard 

Circa 6.100 m2 con- 
ferentie en business 
(inclusief banauet hall) 

Za 
ochtend 

5% 

100% 

100% 

10% 

25% 

Aantal 
bezoekers 

400 

4.000 

55 

200 

1300 

Circa 8.000 m2 groot- 
schaliae detailhandel 

middag avond ochtend middag 

- - 

3000 1 30% 1 75% 1 5% 1 100% I 100% 

Resterend: circa l .O00 
m2 detailhandel 

Gebruik NAC-stadion 
voor voetbalwedshij- 
den 

2.3.4. Mogelijke fasering 
De hiervoor beschreven ontwikkeling zal naar verwachting gefaseerd worden uitgevoerd: 
- Allereerst wordt de bioscoop met topsporthal gerealiseerd. Dit project is al het meest ver- 

gaand uitgewerkt en kan in beginsel op korte termijn worden gerealiseerd. - De planvorming voor de ontwikkelingen bij het NAC-stadion is nog minder ver gevorderd. 
Op dit moment wordt verwacht dat deze ontwikkelingen daarom iets later worden gereali- 
seerd, waarbij de realisering mogelijk nog in delen plaatsvindt. 

Verwacht wordt echter dat alle hier beschreven ontwikkelingen vrij kort achter kunnen worden 
gerealiseerd; in totaal wordt op dit moment uitgegaan van een realiseringstermijn van in totaal 
maximaal 10 jaar. 

265 

17.000 

Omdat het bij de bioscoop/topsporthal en de ontwikkelingen bij het NAC-stadion om ontwikke- 
lingen van nogal verschillende aard gaat, worden de milieueffecten, voor zover relevant, aízon- 
derlijk in beeld gebracht. Daarmee ontstaat tevens inzicht in de optredende effecten van de af- 
zonderlijke realiseringfasen. Omdat de ontwikkelingen bij het NAC-stadion veel meer bezoekers 
trekken dan de bioscoop en topsporthal is voor deze ontwikkelingen waar zinvol ook nog een 
tussenfase in beeld gebracht (circa 50% van de ontwikkelingen bij het NAC-stadion). 
Samenvattend worden dus de effecten van de ontwikkelingen als volgt beschreven: 
- bioscoop en topsporthal (zonder enige ontwikkeling bij het NAC-stradion) 
- bioscoop en topsporthal + 50% van de ontwikkelingen bij het NAC-stadion (alleen voor mi- 

lieueffecten war dat zinvol blijkt te zijn); 
- totale ontwikkeling: bioscoop, topsporthal en 100% van de ontwikkelingen bij het NAC-sta- 

dion. 

2.3.5. Vaststaande en variabele elementen in gebruik en inrichting 
Het hiervoor beschreven basisalternatief ligt voor een groot deel vast. Hieronder wordt beschre- 
ven welke onderdelen hiervan vaststaan (en waarvoor dus geen alternatieven of varianten aan 
de orde kunnen komen) en welke onderdelen nog wel (enigszins) variabel zijn, waarbij dus kan 
worden gezocht naar mogelijke varianten in inrichting en ontsluiting.. 

30% 

0% 

Vaststaande elementen voor de planvonning 
In der eerste plaats staat de locatie van de verschillende onderdelen in vergaande mate vast. In 
paragraaf 2.3.1 is reeds ingegaan op de overwegingen die bij de locatiekeuze voor de bioscoop 
en topsporthal een rol hebben gespeeld. De ontwikkelingen rond het NAC-stadion zijn op deze 
plaats ingegeven door de functionele samenhang met het stadion zelf dan wel door de doelstel- 
ling om de economische draagkracht van het stadion te versterken. 
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75% 

0% 

5% 

0% 

100% 

0% 

100% 

0% 
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De inrichting op hoofdlijnen is in sterke mate bepaald door de aanwezige infrastructuur. Er is op 
dit moment geen aanleiding om de infrastructuur en ontsluiting in relevante mate te wijzigen. 
Binnen deze kaders is gezocht naar een optimale inrichting van het plangebied. 

Variabele elementen als bouwstenen voor alternatieven of varianten 
In het kader van een MER is onderzoek naar variabelen en mogelijke maatregelen alleen nodig 
en zinvol voor zover daarmee relevante milieueffecten kunnen worden verminderd dan wel 
voorkomen. Bij leisure-projecten en daarmee vergelijkbare activiteiten binnen het stedelijke ge- 
bied ligt het accenten bij het te verrichten onderzoek het zo veel mogelijk voorkomen van ver- 
keers- en parkeeroverlast en van hinder voor de omgeving en in relatie daarmee onderzoek 
naar de effecten op de luchtkwaliteit, geluid en (externe) veiligheid. Voor zover in het gebied 
daartoe aanleiding bestaat moet daarnaast ernaar worden gestreefd om negatieve effecten op 
het gebied van onder meer de bodem- en waterhuishouding, ecologie en archeologie te voor- 
komen. Ten slotte is aandacht nodig voor de eventuele mogelijkheden van duurzaam bouwen 
(inclusief energie), op basis van de gemeentelijke Nota kwaliteit wonen. 
In dit kader kunnen de volgende mogelijke maatregelen en variabelen worden genoemd. 

Gebmik en beheer van de vootzieningen 
onderlinge afstemming in het gebruik van voorzieningen waaronder het eventueel niet ge- 
lijktijdig benutten van accommodaties (NAC-stadion en topsporthal) voor topsportevene- 
menten; 
afspraken over het beheer van de voorzieningen en het toezicht op bezoekers. 

Verkeersmaatregelen 
- gerichte maatregelen in de verkeersontsluiting om grote verkeersstromen optimaal te ge- 

leiden; 
- optimaal parkeerbeheer waarbij verschillende parkeervoorzieningen optimaal voor alle 

functies worden ingezet; 
benutting mogelijkheden voor openbaar vervoer en fiets. 

Ovenge innchtingsmaatregelen 
verbetering van de waterhuishouding door het realiseren van extra waterberging; 

Duurzaam bouwen 
gebruik van duurzame materialen; 
maatregelen gericht op verminderinglminimalisering van het energieverbruik. 

2.4. Meest milieuvriendelijk alternatief 

In ieder MER moet op grond van het Besluit m.e.r. een realistisch alternatief worden beschre- 
ven "waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voorzover dat 
niet mogelijk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescher- 
ming van het milieu, worden beperkt" ("meest milieuvriendelijk alternatief", kortweg MMA ge- 
noemd). Het MMA moet wel realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellin- 
gen; daarin opgenomen maatregelen moeten tevens binnen de competentie van de initiatief- 
nemer liggen. 
Gelet op de hiervoor benoemde vaststaande uitgangspunten voor de inrichting vormt het basis- 
alternatief in dit geval ook het vertrekpunt voor het MMA. Het uitgewerkte MMA richt zich op een 
zodanige optimalisering van het basisalternatief met behulp van aanvullende maatregelen en 
(beperkte) aanpassingen in het project dat aan de wettelijke doelstelling wordt voldaan. Het 
MMA zal pas concreet worden uitgewerkt in het definitieve MER. Daarbij zal worden nagegaan 
welke van de hiervoor genoemde variabele elementen uitvoerbaar zijn en een relevante bij- 
drage kunnen ter verbetering van milieueffecten. 
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3. Bestaande situatie en autonome ontwikkeling 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt voor de verschillende milieuaspecten inzicht gegeven in de huidige mili- 
eusituatie inclusief de te verwachten autonome ontwikkelingen (= de situatie zonder dat de in 
hoofdstuk 2 beschreven voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd). Dit dient als referentie voor 
de in het volgende hoofdstuk te beschrijven milieueffecten van het voornemen. 
Elke paragraaf begint met een kort overzicht van de voor de beschrijving en toetsing van mili- 
eueffecten relevante aspecten en criteria en van de daarbij te hanteren onderzoeksmethodiek. 
Deze aspecten en onderzoeksmethodiek zijn uiteraard ook sturend voor de beschrijving van de 
huidige situatie en autonome ontwikkelingen. 

3.2. Bodem, water, ecologie en cultuurhistorie 

Relevante aspecten en aanpak beschrijving 
Onder deze groep van milieuthema's wordt ingegaan op: 
- de huidige bodemopbouw en bodemkwaliteit; 
- de huidige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) en eventuele aanwezige knelpun- 

ten daarin; 
- de huidige ecologische waarden; 
- de aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden. 
De onderstaande tabel werkt dit per onderdeel uit. Daaraan aansluitend volgt per aspect een 
nadere toelichting op de toetsingscriteria en de gehanteerde aanpak. 

Tabel 5 Toetsingscriteria aspecten bodem, water, ecologie en cultuurhistorie 

thema aspect te beschrijven effecten1 onderzoeksmethodiek 
criteria 

Bodem Bodem beschrijving op hoofdlijnen 
bodemkwaliteit beschrijving op basis beschik- 

baar bodemonderzoek 
Water Oppervlaktewater waterhuishouding 

(kwantiteit) 
kwalitatievelzo mogelijk 
kwantitatieve beoordeling op 
basis van bestaande informa- 
tieleventuele aanvullende in- 
formatie Waterschap 

- waterkwaliteit kwalitatieve beoordeling me- 
de op basis van informatie 
van het Waterschap 

Ecologie Flora en fauna 

(soortenbescherming) 

areaalverlies en versto- - 
ring leefgebied van: 

beschrijving gevolgen areaal- 
verlies en verstoring per 
soort(groep) o beschermde soorten 

o extra beschermde 
soortenIRode Lijst- 
soorten 

kwalitatieve beschrijving ge- 
volgen per soortgroep 

benutting kansen voor - 
ontwikkeling nieuwe 
leefgebieden 

Archeologie en Archeologie en cul- - 
cultuuhistorie tuurhistorie en 

aantasting van waarde- - 
volle objecten 

kwantitatief (aantal) en kwali- 
tatief (waarde) zonodig op 
basis van archeologisch on- 
derzoek 
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Bodem 
Voor de beschrijving van de bodemkwaliteit zal gebruik worden gemaakt van de nog uit te voe- 
ren (verkennende) bodemonderzoeken. Tevens zal literatuur worden geraadpleegd. 

Water 
Het watersysteem en de waterhuishouding zijn beschreven op basis van beschikbare informa- 
tie. Deze (nog niet volledige) informatie is in belangrijke mate afkomstig van de waterbeheerder, 
het Waterschap Brabantse Delta. 

Ecologie 
Het plangebied en de directe omgeving vormen geen onderdeel van een Natura-2000 gebied of 
een element van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook de wegen waarover de bezoekers naar 
het studiegebied komen zijn niet gelegen in of gebieden met een beschermde status. Onder- 
zoek naar mogelijke effecten is wat dat betreft niet noodzakelijk. 
Het onderzoek richt zich daarom primair op de soortenbescherming. Binnen het plangebied 
dient het effect onderzocht te worden op de aanwezige soorten die worden beschermd op 
grond van de Flora- en faunawet. Het betreft hier alle soorten vogels en amfibieën, de meeste 
zoogdieren en enkele soorten planten, vissen en insecten. 
Om in beeld te brengen welke speciaal beschermde soorten aanwezig zijn, zijn de gegevens 
geraadpleegd van het Natuurloket, diverse atlassen met verspreidingsgegevens en heeft een 
veldbezoek plaatsgevonden. Tijdens het locatiebezoek op 10 augustus 2006 is nader beoor- 
deeld in hoeverre het leefgebied van soorten, die op basis van het literatuuronderzoek en alge- 
mene kennis in het plangebied mogen worden verwacht, ook daadwerkelijk in het plangebied 
aanwezig kan zijn. 
In de effectbeschrijving (paragraaf 4.2) wordt op basis hiervan nagegaan of door de boogde 
ontwikkeling vernietiging, verstoring en versnippering optreedt. Daarnaast wordt nagegaan wel- 
ke kansen de beoogde ontwikkeling biedt om nieuwe leefgebieden voor bijzondere flora en fau- 
na te laten ontstaan en in hoeverre deze mogelijkheden in de planvorming reeds zijn mee- 
genomen. 

Archeologie en cultuurhistorie 
Dit aspect wordt bij de MER-procedure nader ingevuld. 

3.2.1. Bodem en grondwater 
Bodemopbouw en grondwater 

Het plangebied ligt in het (verstedelijkte) Brabantse dekzandgebied. In het gebied Steenakker 
liggen langgerekte, zuidwest-noordoost georiënteerde parallelle ruggen, bestaand uit dekzand. 
Hiertussen bevinden zich dalvormige laagten. De maaiveldhoogte in het plangebied ligt op 2 tot 
2,5 m + NAP. De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt meer dan 0,8 m beneden het maai- 
veld, terwijl de gemiddeld laagste grondwaterstand meer dan 1,2 m beneden het maaiveld ligt. 
Het gebied is een inzijgingsgebied. 

Bodemkwaliteit 
Het gebied is vanaf de middeleeuwen in gebruik geweest als landbouwgebied. Vanaf 1800 is de 
tuinbouw in opkomst gekomen. Na 1960 ging men over op glastuinbouw. 
Uit een in 1992 door Iwaco verricht historisch bodemonderzoek blijkt dat de bodem van oude 
tuinbouwbedrijven (van voor 1970) als verdacht wordt beschouwd vanwege mogelijk gebruik 
van bestrijdingsmiddelen, die tegenwoordig verboden zijn (bijvoorbeeld DDT). 

In en rond het plangebied zijn in de afgelopen jaren een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd 
om een beeld te krijgen van de (mogelijke) vervuilingsgraad van de bodem. Uit de resultaten 
van deze onderzoeken blijkt dat zowel de grond als het grondwater maximaal licht verontreinigd 
zijn met zware metalen, PAK en minerale olie. Deze lichte overschrijdingen van de streef- 
waarde geven geen aanleiding voor nader bodemonderzoek en al helemaal niet voor een uit te 
voeren bodemsanering. Hergebruik van vrijkomende grond mag zondermeer binnen het plan- 
gebied. Alleen als er geen sprake is van werken met een zogenoemde "gesloten grondbalans" 
moet bij het afvoeren van de overtollige grond rekening met het Besluit bodemkwaliteit worden 
gehouden. 
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Autonome ontwikkelingen 
In paragraaf 2.2 is een kwalitatieve beschrijving gegeven van de in en om het plangebied voor- 
ziene autonome ontwikkelingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om invulling van braakliggende 
terreinen op het bedrijventerrein Steenakker. De autonome ontwikkeling wijkt dus nauwelijks af 
van de beoogde ontwikkeling: bebouwen en verharden van het plangebied. 
Ook wat betrefi de bodemkwaliteit zijn naar verwachting geen aanpassingen gepland. 

3.2.2. Water 
Huidige situatie 

Het plangebied maakt deel uit van het watersysteem Westerpark en bestaat uit vier locaties, ge- 
legen tussen de Westerparklaan, Lunetstraat en de Rat Verleghstraat. Deze zijn nu deels ver- 
hard (ontwikkelingen direct rond NAC-stadion) en deels onverhard (braakliggend terrein en 
sportvelden). 
Vanaf de oostkant loopt langs de zuidzijde van het plangebied een tertiaire watergang, Steen- 
akker Zuid genaamd. Ter hoogte van het stadion gaat de watergang in noordwestelijke richting 
lopen, waarna de watergang het plangebied aan de noordwestkant verlaat ter hoogte van de 
Westerparklaan. Langs de Westerparklaan is bovendien een retentievijver gesitueerd. 
In de watergang die door het plangebied loopt heefi in het verleden wateroverlast plaatsgevon- 
den ter hoogte van het kantoorgebouw ten oosten van het stadion. Deze wateroverlast was het 
gevolg van lange betonnen duikers in de waterloop die te klein gedimensioneerd zijn waardoor 
ze snel verstopt kunnen raken. Buiten het plangebied mondt de Steenakker Zuid uit in de 
Bethlehemloop (secundaire watergang), deze watergang is momenteel reeds zwaar belast. 

De kwaliteit van het oppervlaktewater in het plangebied is onbekend. Deze paragraaf zal wor- 
den aangevuld in het kader van de mer-procedure. 

Autonome ontwikkelingen 
In paragraaf 2.2 is een kwalitatieve beschrijving gegeven van de in en om het plangebied voor- 
ziene autonome ontwikkelingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om invulling van braakliggende 
terreinen op het bedrijventerrein Steenakker. De autonome ontwikkeling wijkt dus nauwelijks af 
van de beoogde ontwikkeling: bebouwen en verharden van het plangebied. 
Ook in het watersysteem zijn volgens informatie van het Waterschap in en rond het plangebied 
geen aanpassingen gepland. 

3.2.3. Ecologie 
In deze paragraaf wordt, vooruitlopend op de beschrijving van de huidige situatie en de toe- 
komstige autonome ontwikkelingen, ingegaan op de relevante aspecten die beschreven en ge- 
toetst zullen worden. 

Beschikbare inventarisatie gegevens Natuurloket 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de beschikbare gegevens over het voorko- 
men van de diverse soortgroepen in het plangebied. Een eerste indruk van de betekenis van 
het plangebied voor beschermde natuurwaarden kan worden verkregen door het raadplegen 
van het n at uur loket^). 

Het plangebied is gesitueerd in de kilometerhokken 11 0-400 en 1 10-401. Deze kilometerhokken 
bestaan uit het stedelijke gebied van Breda met spoorlijn, weginfrastructuur en het grootscha- 
lige bedrijventerrein. 

Het Natuurloket geefi aan dat de meeste soortgroepen niet of matig zijn onderzocht. De vaat- 
planten, broedvogels en watervogels zijn goed onderzocht. 
Er zijn twee vaatplantsoorten die beschermd worden ingevolge de Flora- en faunawet, respec- 
tievelijk tabel 1 en tabel 213. Twee soorten vaatplanten staan vermeld op de Rode Lijst. 
Het noordelijke kilometerhok is onderzocht op broedvogels en watervogels. Er zijn in totaal 40 
verschillende soorten waargenomen (waarvan drie soorten van de Rode Lijst), hetgeen niet 

Het Natuurloket is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van LNV en de Vereniging Ondetzoek Flora en Fau- 
na (VOFF). In de VOFF zijn Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) verenigd. Het Natuurloket he& 
als doel de toegankelijkheid van gegevens over de aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten in Neder- 
land te vergroten (w.natuurloket.nl). De gebiedsinformatie is gebaseerd op waarnemingen die verzameld zijn 
door de PGO's. 
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veel is voor een gevarieerd stedelijk gebied. De watervogels zijn waargenomen in een grote vij- 
ver. Deze ligt op afstand van het plangebied. 

Locatiebezoek 
Flora 

Het plangebied heeft nauwelijks betekenis voor wilde inheemse planten. Grotendeels is het 
verhard of bebouwd. Op de braakliggende percelen is een pioniers-lstoringsvegetatie aanwezig 
en tevens enige jonge bomenlstruiken. Er zijn geen beschermde soorten waargenomen. 

Het Natuurloket vermeldt dat er twee soorten vaatplanten in het kilometerhok 110-401 worden 
beschermd door de Flora- en faunawet. Naar vetwachting zijn dit brede wespenorchis of kaar- 
denbol (tabel l) ,  die veel voorkomen in de bewoonde omgeving. De soort die staat vermeld op 
tabel 2 is een van de algemene soorten orchideeën, naar verwachting gevlekte orchis, die ge- 
regeld in vochtige parkgebied voorkomt. 

Vogels 
Het braakliggende terrein is geschikt als leefgebied voor vogels van ruigte, zoals bosrietzanger, 
kneu, spotvogel en tuinfluiter. Het terrein lijkt ook geschikt als leefgebied van de kuifleeuwerik. 
Deze soort is in Breda ook vastgesteld, echter de laatste jaren gaat de kuifleeuwerik zeer sterk 
achteruit. De status op de Rode Lijst is "ernstig bedreigd". 

Het bestaande bedrijventerrein biedt ruimte aan soorten van de bewoonde omgeving (merel, 
witte kwikstaart). 
Alle vogelsoorten worden beschouwd als extra te beschermen soorten in de Flora- en faunawet. 

Zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied sporen van mollen en muizen waargenomen. In 
de regio zijn de volgende soorten zijn, die mogelijk een verblijfplaats hebben in het plangebied 
waargenomen: weekleurige bosspitsmuis, dwergspitsmuis, rosse woelmuis, ondergrondse 
woelmuis, veldmuisbosmuis. Tevens zou in beplantingselementen een egel en konijn kunnen 
huizen. 

In het Natuurloket zijn geen gegevens aanwezig over vleermuizen. Het plangebied vervult ech- 
ter vrijwel zeker een functie als foerageergebied voor vleermuizen, met name voor de dwerg- 
vleermuis. Door het ontbreken van geschikte bebouwing en oude bomen binnen het plange- 
bied, zijn er geen rust- of verblijfplaatsen voor vleermuizen. 

Alle te verwachten zoogdiersoorten staan vermeld op tabel 1 (Algemene soorten) van de Flora- 
en faunawet. 

Amfibieën en reptielen 
De beplantingen in het kilometerhok zijn geschikt als landbiotoop voor kleine watersalamander, 
gewone pad en bruine kikker (de algemene soorten). 
De rugstreeppad komt niet in de regio voor. 

Insecten 
In het plangebied komen geen biotopen voor die geschikt zijn voor (extra) te beschermen soor- 
ten vlinders en libellen ingevolge de Flora- en faunawet. 

Autonome ontwikkelingen 
In paragraaf 2.2 is een kwalitatieve beschrijving gegeven van de in en om het plangebied voor- 
ziene autonome ontwikkelingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om invulling van braakliggende 
terreinen op het bedrijventerrein Steenakker. De autonome ontwikkeling wijkt dus ook voor dit 
thema nauwelijks af van de beoogde ontwikkeling: bebouwen en verharden van het plangebied. 
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3.2.4. Archeologie en cultuurhistorie 
Huidige situatie 

Uit de publicatie Bredase akkers eeuwenoud (4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van 
zand en klei; erfgoedstudies Breda 1, rapportage archeologische monumentenzorg 102, onder 
redactie van C.W. Koot en R. Berkvens) blijkt dat in het gebied Steenakker relatief veel arche- 
ologische vondstplaatsen bekend zijn. Om te kunnen nagaan of als gevolg van de beoogde 
ontwikkelingen archeologische waarden zullen worden aangetast is het uitvoeren van archeolo- 
gisch onderzoek noodzakelijk. 
Deze paragraaf wordt aangevuld in het kader van de mer-procedure. 

3.3. Verkeer en vervoer 

Relevante aspecten en toetsingscriteria 
Onder het thema verkeer en vervoer wordt ingegaan op: - de bereikbaarheid van het plangebied en de omgeving voor het autoverkeer; - de bereikbaarheid voor langzaam verkeer en openbaar vervoer; 
- de verkeersveiligheid. 
De onderstaande tabel werkt dit per onderdeel uit. Daaraan aansluitend volgt per aspect een 
nadere toelichting op de toetsingscriteria en de gehanteerde aanpak. 

Tabel 6 Toetsingscriteria aspecten verkeer en vervoer 

thema aspect te beschrijven effectenlcrlteria ondenoeksmethodiek 

Verkeer en Bereikbaarheid - bereikbaarheid autoverkeer 
vervoer 

- bereikbaarheid langzaam verkeer - 

- bereikbaarheid openbaar vervoer - 

Parkeren - parkeerbalans 

Verkeersveiligheid - verkeerweilige vormgeving ver- - 
keerstructuur 

prognose belasting om- 
liggende wegennet op 
basis van verkeersmodel 
kwalitatieve beschrijving 
bereikbaaiheid mega- 
bioscoop met topsport- 
hal voor langzaam ver- 
keer 
kwalitatieve beschrijving 
van loopafstanden tot 
haltes 
prognose benodigd aan- 
tal parkeerplaatsen ver- 
sus aanwezige parkeer- 
plaatsen 
kwalitatieve beoordeling 

Bereikbaarheid autoverkeer 
Naast de beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen spitst het onder- 
zoek zich toe op de bereikbaarheid van het plangebied en het effect van de ontwikkelingen op 
het functioneren van de hoofdverkeersstructuur (op hoofdlijnen). Goed functioneren van de 
hoofdverkeersaders in het plangebied is van belang voor de verkeersafwikkeling op stedelijk ni- 
veau. De beoordeling van de bereikbaarheid en het functioneren van het plangebied vindt 
plaats door de congestiekans te bepalen op basis van de verhouding tussen de capaciteit en in- 
tensiteit van de hoofdverkeerswegen die het plangebied ontsluiten en op een aantal andere 
maatgevende wegvakken van het hoofdwegennet. De gegevens hiervoor zijn aangeleverd van- 
uit het gemeentelijk verkeersmodel. Het verkeersmodel geldt voor 2020 en houdt rekening met 
een autonome verkeersgroei. 

Bsreikbaarheid langzaam verkeer 
Bij de beoordeling van de bereikbaarheid voor langzaam verkeer zal onder meer de barribre- 
werking en oversteekbaarheid worden bezien. De barrihrewerking wordt beoordeeld op basis 
van de maaswijdte van met name de verkeersstructuur voor langzaam verkeer. 
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Par keren 
Belangrijk is een sluitende parkeerbalans te hebben. Aan de hand van een op te stellen par- 
keerbalans zal dit worden bepaald. Daarbij wordt in eerste instantie de parkeerbehoefte van de 
nieuwe functies bepaald. Uitgangspunt is dat de bioscoop met (top)sporthal eigen parkeervoor- 
zieningen hebben, los van de stadionomgeving. Tevens wordt rekening gehouden met mogelijk 
dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Vervolgens wordt aan de hand van de beschikbare par- 
keerplaatsen en parkeerbalans opgesteld. 

Verkwrsveiligheid 
De verkeersveiligheid wordt - aan de hand van verkeersveiligheidsgegevens over de huidige si- 
tuatie - bij gebrek aan een kwantitatieve methodiek kwalitatief beoordeeld. Daarbij wordt uit- 
gegaan van normen, verkeerskundig inzicht enlof vergelijking van de toekomstige situatie met 
de huidige situatie. 

3.3.1. Bereikbaarheid autoverkeer 
Huidige situatie 

De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via een aantal verkeerswegen. Via de Stadi- 
onstraat en de Rat Verleghstraat (oost) wordt het plangebied direct ontsloten op de Lunetstraat. 
Via deze straat wordt het verkeer vervolgens geleid richting het centrum in oostelijke richting en 
via de Emerparklaan en de Backer en Ruebweg (richting de rijksweg A16) in westelijke richting. 
Eind 2005 is het laatste deel van de Westerparklaan geopend. Dit deel van de Westerparklaan 
lig aan de westzijde van het plangebied en heeft als doel een betere ontsluiting van het weste- 
lijk deel van Breda. Door het openstellen van de Westerparklaan zijn andere verkeersstromen 
ontstaan. 
Naast genoemde directe ontsluitingen van het plangebied, is het tevens mogelijk om het gebied 
via het bedrijventerrein Steenakker te bereikentverlaten. Ontsluiting gebeurt dan via het weste- 
lijk deel van de Rat Verleghstraat richting het bedrijventerrein, waarbij uiteindelijke via de Veld- 
steen de Backer en Ruebweg wordt bereikt. In figuur 5 zijn de belangrijkste ontsluitingsroutes 
(met straatnamen weergegeven). 

Figuur 5 Ontsluitingsroutes plangebied 
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Autonome ontwikkelingen 
In paragraaf 2.2 is een kwalitatieve beschrijving gegeven van de in en om het plangebied voor- 
ziene autonome ontwikkelingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om invulling van braakliggende 
terreinen op het bedrijventerrein Steenakker. 
Op het gebied van verkeer en vervoer doen zich in en om het plangebied in de toekomst geen 
autonome ontwikkelingen meer voor. Wel is het gehele verkeerssysteem in Breda aan een con- 
stante (autonome) ontwikkeling onderhevig door diverse oorzaken en omstandigheden. Het 
voert echter te ver om deze ontwikkelingen in deze paragraaf op te sommen. 

Verkeersintensiteiten 
De gemeente Breda beschikt over een verkeersmodel. Aan de hand van dit model zijn intensi- 
teitcijfers voor het ontsluitende wegennet bepaald voor de weekdag in het prognosejaar 2020. 
In deze cijfers zijn alle bekende (en min of meer vaststaande) autonome ontwikkelingen in Bre- 
da (en omstreken) meegenomen. In tabel 7. zijn de verkeersintensiteiten weergegeven. Tevens 
zijn daarin de huidige intensiteiten op de diverse wegen opgenomen (2006). Ten aanzien van 
de intensiteiten in 2006 kan nog worden opgemerkt dat er voor dat jaar nog geen intensiteiten 
voor de Westerparklaan bekend zijn. Deze Westerparklaan zorgt in de nabije omgeving voor 
een andere verkeersstroom, waardoor ook de intensiteiten anders worden. Voor het jaar 2006 
kan dit echter nog niet in beeld gebracht worden. 

Tabel 7 Verkeersintensiteiten huidig (2006) en bij autonome ontwikkelingen (2020) 
(in mvtletmaal) 

weg Intensitelten 2006 Intensitelten 2020 

Stadionstraat 425 525 

Rat Verleghstraat 

Lunetstraat oost 

Lunetstraat west 

Emerparklaan (zuid) 

Westerparklaan 8.450 26.750 

Naast de weekdaggemiddelden zijn ook de avondspitsuren relevant voor een adequaat beeld 
van de wegenstructuur om het plangebied. Tijdens de avondspitsuren zijn de hoogste ver- 
keersintensiteiten aanwezig, die vervolgens weer bepalen of de capaciteit van de wegen vol- 
doende is en er daardoor geen knelpunten optreden. 
In tabel 8 zijn de avondspitsuren in 2020 weergegeven voor de ontsluitingswegen om het plan- 
gebied. Tevens zijn weergegeven de capaciteiten van betreffende wegen en de IntensiteiUCa- 
paciteit-verhouding (IIC). Is deze IIC-verhouding < 0,8 dan zijn er geen knelpunten in de ver- 
keersafwikkeling te verwachten. Is deze IIC-verhouding > 0,8 dan zijn doorstromingsknelpunten 
te verwachten. 

Tabel 8 Verkeersintensiteiten avondspitsuren 2020 (in mvtluur) 

Weg intensiteiten 2020 Capaciteiten 2020 WC-verhouding 

Lunetstraat oost 1.275 4.000-4.800 < 0,8 

Lunetstraat west 

Emerparklaan (zuid) tussen 0,9 en 0,7 

Westerparklaan 2.525 1.800 - 3.600 tussen 1,4 en 0,7 

Uit de analyse blijkt, dat de capaciteit van de wegen in het algemeen voldoende is om het ver- 
keer gedurende de avondspitsuren zonder knelpunten af te wikkelen. Op de Emerparklaan en 

Adviesbureau RB01 
Rottenlam / Middelbug 



Bestaande situatie en autonome ontwikkeling 

de Westerparklaan kunnen knelpunten in de doorstroming ontstaan. Ook gedurende de overige 
tijden van de week zullen zich derhalve geen knelpunten voordoen. 
Kruispunten bepalen in de meeste situaties de daadwerkelijke capaciteit van een weg. Uit een 
nadere kruispuntanalyse van de gemeente Breda blijkt, dat de kruispunten in en om het plan- 
gebied de situatie in 2020 gedurende het avondspitsuur goed kunnen afwikkelen. Op dit punt 
zijn er geen doorstromingsknelpunten te verwachten. 

Speciale situatie is bij voetbalwedstrijden van NAC. Gedurende twee zeer korte perioden (circa 
één uur voor de wedstrijd en circa één uur na de wedstrijd) zullen zich onevenredig hoge ver- 
keersintensiteiten op de omliggende wegen voordoen (met name de Lunetstraat). Gedurende 
deze perioden is er sprake van congestie op de Lunetstraat (en in een aantal situaties op de 
Emerparklaan en de Backer en Ruebweg). Omdat het hier echter gaat om een situatie die zich 
slechts een beperkt aantal malen per jaar zal voordoen (maximaal 25x) en omdat dit een situa- 
tie is die specifiek geregeld wordt (politie, signaleurs) is dit voor onderhavig onderzoek geen re- 
levante situatie en wordt dit niet als knelpunt gezien. 

Conclusie huidige situatie en autonome ontwikkeling 
De bereikbaarheid voor het autoverkeer is in de huidige situatie goed. Het verkeer van en naar 
de locatie ondervindt geen congestie. In de toekomstige situatie zal met uitzondering van de 
Westerparklaan geen sprake zijn van congestie. Bij voetbalwedstrijden van NAC treedt ook 
congestie op, met name op de Lunetstraat. Gelet op het speciale karakter van deze gebeurte- 
nissen en gelet op het feit dat deze situatie zich slechts een beperkt aantal malen per jaar voor- 
doet, wordt dit niet als knelpunt gezien. 

3.3.2. Fietsverkeer en bereikbaarheid voor voetgangers 
Huidige situatie 

In de huidige situatie is rond het plangebied een netwerk van vrijliggende fietsvoorzieningen 
aanwezig. Deze fietsvoorzieningen zijn met name aanwezig langs de stadsontsluitingswegen. 
Zo is er langs beide zijden van de Lunetstraat een vrijliggend fietspad aanwezig. Ook langs de 
oostzijde van de Emerparklaan en de recent aangelegde Westerparklaan zijn vrijliggende fiets- 
paden aanwezig. In westelijke richting is eveneens een vrijliggende fietspad aanwezig, dat ter 
hoogte van het bedrijventerrein Steenakker parallel aan de Backer en Ruebweg ligt. 
Bij de diverse kruisingen zijn specifieke fietsoversteken aanwezig, al dan niet in combinatie met 
de verkeerslichten op het betreffende kruispunt. Zo kan de Lunetstraat worden overgestoken bij 
de kruising met de Rat Verleghstraat-Valveeken en bij de kruising met de Stadionstraat (beiden 
zonder VRI). Ook bij het kruispunt Lunetstraat-Emerparklaan-Westerparklaan (met VRI) zijn in 
alle richtingen vrijliggende fietsvoorzieningen aanwezig. De Westerparklaan kan bovendien nog 
worden overgestoken via de Rat Verleghstraat en de fietstunnel ter hoogte van de Huifakker- 
straat (van en naar Steenakker). 
Ook langs de Rat Verleghstraat en de Stadionstraat zijn fietsvoorzieningen aanwezig. Gelet op 
de beperkte intensiteiten is dit in principe niet noodzakelijk. Bij voetbalwedstrijden en andere 
evenementen in het NAC-stadion is dit echter wel een extra waarborging van de verkeersveilig- 
heid van de fietser. 
Voor voetgangers zijn geen specifieke voorzieningen aanwezig. Wel is de stadionomgeving ge- 
schikt voor voetgangers. Voor het overige kunnen de voetgangers bij het oversteken gebruik te 
maken van eigen oversteekmogelijkheden. 

Autonome ontwikkelingen 
Ten aanzien van de autonome ontwikkelingen zijn vooralsnog geen specifieke wijzigingen in de 
voorzieningen voor het fietsverkeer en de voetgangers voorzien. 

3.3.3. Openbaar Vervoer 
Huidige situatie 

Het plangebied wordt door het openbaar vervoer ontsloten door middel van buslijn 2 (Centraal 
Station-Haagse Beemden) van de stadsdienst Breda van de BBA. Deze buslijn halteert voor het 
NAC-stadion op de Lunetstraat en heeft een frequentie van maximaal 4 maal per uur richting de 
Haagse Beemden en richting Centraal Station gedurende de dagperiode. In de avondperiode 
daalt deze frequentie tot minimaal 1 maal per uur per richting. Ook op zaterdagen en zondagen 
is sprake van een lagere frequentie, waarbij het minimum van 1 maal per uur in de avondperi- 
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ode gehandhaafd blijft. De ontsluiting van het gebied door middel van het openbaar vervoer is 
dan ook als goed te kenmerken. 

Autonome ontwikkelingen 
In de autonome ontwikkelingen zijn geen wijzigingen in de haltering en rijtijden van het open- 
baar (bus)vervoer voorzien. 

3.3.4. Parkeren 
Huidige situatie 

Parkeren is in het plangebied in de huidige situatie met name noodzakelijk bij voetbalwedstrij- 
den en bij de bestaande kantoorgebouwen. Ten behoeve van voetbalpubliek zijn circa 950 par- 
keerplaatsen aan de oostzijde van het stadion aanwezig en nog een circa 70 aan de westzijde 
van het stadion. Ten behoeve van de kantoren aan de westzijde van het stadion zijn circa 400 
parkeerplaatsen aanwezig. Omdat de parkeerplaatsen van de kantoren gedurende weekdagen 
worden gebruikt en de parkeerplaatsen voor voetbalwedstrijden in het weekend, is zo goed als 
100% dubbelgebruik van de parkeerplaatsen mogelijk. Uit de praktijk blijkt dat er als gevolg 
hiervan voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. 

Autonome ontwikkelingen 
In de autonome ontwikkelingen zijn geen wijzigingen in het aantal parkeerplaatsen in het plan- 
gebied voorzien. 

3.3.5. Verkeersveiligheid 
Huidige situatie 

De beschikbare gegevens over verkeersongevallen in de afgelopen 3 jaren (2003-2005) laten 
zien dat op de relevante (hoofd)wegen in en om het plangebied voornamelijk ongevallen met 
uitsluitend materiële schade voorkomen. In tabel 9 zijn deze verkeersongevallen per straat be- 
noemd naar aard van het ongeval. In bijlage y (later toe te voegen) is tevens een visuele weer- 
gave van de locaties van de ongevallen weergegeven. 

Tabel 9 Verkeersongevallen omliggende (hoofd)wegennet periode 20034005 

Weg jaar totaal dodelijk letsel UMS- 
2003 2 2 

Stadionstraat 2004 2 2 

2005 2 2 
totaal 6 6 

Lunetstraat" 2004 18 4 14 

2005 20 2 18 

totaal 43 8 35 

2003 2 2 
Emerparklaan 2004 

totaal 2 2 

2003 22 2 20 

Backer en 2004 32 8 24 
Ruebweg" 

2005 28 2 26 - 

totaal 82 12 70 

* UMS = Uitsluitend Materiële schade 
** Lunetstraat = inclusief kruispunten met Rat Verleghstraat. Stadionstraat en Emerparklaan 
*** Backer en Ruebweg = indusief oostelijk deel weg en indusief kruispunten met Emerparklaan en Veldsteen 



Bestaande situatie en autonome ontwikkeling 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat zich op de belangrijkste wegen in en om het plangebied een 
relatief hoog aantal verkeersongevallen hebben voorgedaan (1 33). Verreweg het grootste aan- 
tal van deze ongevallen (1 13) had UMS als gevolg. Uit bijlage x blijkt tevens dat de meeste on- 
gevallen plaatsvinden op de kruispunten. Met name op de kruispunten Lunetstraat-Emer- 
parklaan en Emerparklaan-Backer en Ruebweg gebeuren relatief veel ongevallen. Een belang- 
rijke oorzaak van deze ongevallen is het onvoldoende afstand houden tot de voorligger (bij rood 
licht). In hoeverre de hoeveelheid en de aard van de verkeersongevallen door de realisatie van 
het ontbrekende deel van de Westerparklaan is gewijzigd, is onbekend. 
Tot slot kan nog worden opgemerkt, dat een aanzienlijk deel van de ongevallen (circa 25-30) is 
gebeurd op het oostelijk deel van de Backer en Ruebweg. Dit wegdeel zal zeer waarschijnlijk 
slechts een beperkte invloed ondervinden van de ontwikkelingen uit onderhavige MER. 

Autonome ontwikkelingen 
Het is onduidelijk welke gevolgen de autonome ontwikkelingen zullen hebben op het aantal ver- 
keersongevallen. Gelet op de beperkte hoeveelheid autonome ontwikkelingen lijken de gevol- 
gen minimaal te zijn. 

3.4. Woon- en leefmilieu 

Onder de noemer woon- en leefmilieu worden diverse milieuaspecten beschreven die te maken 
hebben met hinder en de gezondheid van mensen. De toetsingskaders voor deze aspecten 
(wetgeving en beleid) verschillen sterk van elkaar. Aangezien het voor een goed begrip van het 
toetsingskader en voor de leesbaarheid van deze paragraaf noodzakelijk is om nader uitleg te 
geven hierover, is ervoor gekozen om dit toetsingskader en de wijze van onderzoek nader uit- 
een te zetten in de paragraaf die het betreffende aspect behandelen. Hieronder volgt een sa- 
menvattende tabel van de te onderzoeken aspecten. 

Tabel l 0  Toetsingscriteria aspecten woon- en leefmilieu 

aspect te beschrijven effectenlcriteria 
Verkeerslawaai - geluidsbelasting bij woningen, 

benodigde bron- en overdrachts- 
maatregelen 
- toename wegverkeerslawaai 
langs wegen buiten het plange- 
bied 

Luchtkwaliteit - concentraties verontreinigende 
stoffen in plangebied 

Externe veilig- - risico's routes gevaarlijke stoffen 
heid - risico's leidingen 

Sociale veilig- ingevuld bij mer-procedure 
heid 

ondenoeksrnethodiek 
- Weergave resultaten akoestisch onderzoek: 

- toetsing aan grenswaarden en criteria Wet 
geluidhinder 
- aantal woningen waarvoor VHW moet 
worden aangevraagd 

- beschrijving aan de hand van berekeningen: 
toetsing aan grenswaarden Besluit luchtkwalitel 
beschrijving op basis van beschikbare informa- 
tie en resultaten onderzoek 

resultaten VER ingevuld bij mer-procedure 

Verkeerslawaai 
Het vigerende beleid met betrekking tot geluidshinder is vastgelegd in de Wet geluidhinder, mi- 
nisteriële besluiten en jurisprudentie en in artikel 15 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. 
Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage x (later toe te voegen) en de rapportage over het 
akoestisch onderzoek (bijlagenrapport X). 

Luchtkwaliteit 
Nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit moeten 
worden getoetst aan de in het Besluit luchtkwaliteit 2005 (hierna: Blk) opgenomen grenswaar- 
den. In deze paragraaf vindt de betreffende toetsing plaats. 
Naast de wettelijk verplichte toetsing aan het Blk is het gewenst in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening voorts aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit ter plaatse van de nieu- 
we woningen in het plangebied. Ook op dit aspect wordt in deze paragraaf ingegaan. 
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Beleid en normstelling 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk). 
Het Blk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, 
koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen met na- 
me de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) 
van belang (zie bijlage x, later toe te voegen). De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen 
zijn in tabel 1 weergegeven. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van 
een werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. 

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Blk 

I stof 1 toetsing van 1 grenswaarde geldig vanaf 

201 o stikstofdioxide 
(N021 
fijn stof (PM~O)') 

" Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (artikel 5 Blk en 
bijbehorende Meetregeling). 

Op grond van artikel 7 lid 1 van het Blk moeten bestuursorganen bij de uitoefening van be- 
voegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een 
bestemmingsplan) deze grenswaarden in acht nemen. Volgens artikel 7 lid 3 mogen bestuurs- 
organen deze bevoegdheden tevens uitoefenen, indien: 
- de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening 

van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 3a); - bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de 
uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die 
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 3b). 

jaargemiddelde concentratie 

jaargemiddelde concentratie 
24uurgemiddelde concentratie 

Meetregeling luchtkwaliteit 2005 
Op grond van het Blk is bepaald dat concentraties van stoffen die zich van nature in de buiten- 
lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, bij de beoordeling van de 
grenswaarden voor fijn stof buiten beschouwing worden gelaten. In de Meetregeling is bepaald 
dat alleen de bijdrage van zeezout kan worden afgetrokken van de concentratie fijn stof. Aan- 
gegeven is hoe groot de aftrek van het jaargemiddelde en 24-uurgemiddelde per gemeente be- 
draagt. Voor de gemeente Breda bedraagt de aftrek voor het jaargemiddelde fijn stof 3 pg/m3 en 
voor het 24-uurgemiddelde 6 overschrijdingen per jaar. 

- - -  

40 p@mS 

40 pg/m3 
max. 35 keer p.j. meer dan 
50 PW' 

Externe veiligheid 
Mogelijke risico's in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen en aanwezige leidingen zijn 
beschreven op basis van beschikbare informatie en bepaald aan de hand van uitgevoerd on- 
derzoek. 
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Normen voor externe veiligheid 
In de notmgeving ten aanzien van exteme veiligheid worden twee begrippen onderscheiden: 
- het plaatsgebonden risico (PR); 
- het groepsrisico (GR). 
Deze begrippen zijn ook opgenomen in het Besluit externe Veiligheid inrichtingen. Voor het plaatsgebon- 
den risico geldt dat binnen de 10~-contour geen nieuwe kwetsbare objecten zoals woningen zijn toege- 
staan. Voor het groepsrisico geldt dat wanneer het groepsrisico groter wordt door een bepaalde ontwikke- 
ling er een zware verantwoordingsplicht geldt voor deze verhoging. 
Op basis van de nota "Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, 1996" en de "Circulaire risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen, 2004" dienen nieuwe ontwikkelingen binnen een zone van 200 m, die van in- 
vloed zijn op de bevolkingsdichtheden, te worden getoetst aan de oriënterende waarde voor het groepsri- 
sico en mag er binnen de plaatsgebonden risicocontour (10") geen woonbebouwing gerealiseerd worden. 
Voor aardgas wordt hierin verwezen naar de VROMurculaire "Regels inzake de zonering langs hogedruk 
aardgastransportleidingen" (26 november 1984). Bij hogedruk aardgasleidingen dient rekening gehouden 
te worden met een bebouwings- en een toetsingsafstand. De bebouwingsafstand is globaal te vergelijken 
met de plaatsgebonden risicocontour van lo8 per jaar. Het gebied binnen de toetsingsafstand is relevant 
voor de berekening van het groepsrisico. 

Sociale veiligheid 
Dit aspect zal pas in het definitieve MER worden beschreven op basis van een zogenaamde 
veiligheidstoets. 

3.4.1. Verkeerslawaai 
Huidige situatie 

Het gemeentelijk verkeersmodel wordt thans geactualiseerd. De resultaten van deze actualisa- 
tie worden in het vierde kwartaal van 2006 vetwacht. Het is doelmatig het akoestisch onderzoek 
uit te voeren met de meest recente verkeersgegevens. 
In het kader van het definitieve MER zal daarom nader onderzoek worden gedaan met Stan- 
daard Rekenmethode I (SRM I). 

3.4.2. Luchtkwaliteit 
Huidige situatie 

De luchtkwaliteit in het plangebied wordt bepaald door drie bronnen: 
1. achtergrondconcentratie; 
2. verkeer; 
3. industrie. 
In het kader van het Besluit luchtkwaliteit heeft de gemeente Breda een inventarisatie uitge- 
voerd over de luchtkwaliteit binnen de gemeente voor het jaar 2003~) en 2004~). Uit de rapporta- 
ges blijkt dat zowel voor fijn stof als voor NO2 de jaargemiddelde normen plaatselijk worden 
overschreden. De belangrijkste knelpunten liggen bij'de autosnelwegen, delen van de Noorde- 
lijke en Zuidelijke rondweg, de toegangswegen naar de Singelroute (onder andere Ettensebaan, 
Graaf hendrik III laan, Tilburgseweg) en de Singelroute zelf. De hoge achtergrondconcentratie 
is grotendeels de oorzaak voor het overschrijden van de normen voor fijn stof en NO2. Volgens 
de rapportage wordt de 24-uursnorm van fijn stof in 2004 overal nog overschreden. Uit de ra - 
portage blijkt dat het verkeer de belangrijkste lokale bron van luchtverontreiniging is in Breda. 8P 

De maximale jaargemiddelde achtergrondconcentratie NO2 in 2004 bedraagt 29,9 plm3 
(33.0 vlm3 in 2003). Langs de verkeerswegen waar sprake is van een overschrijdilg van de 
jaargemiddelde concentratie varieert de jaargemiddelde waarde tussen 41 en 81 plm . De jaar- 
gemiddelde achtergrondconcenratie fijn stof bedraagt 26,4 wm3 (35,9 p/m3 in 2003). Langs de 
verkeerswegen waar sprake is van een overschrijding van de jaargemiddelde concentratie vari- 
eert deze concentratie fijn stof tussen 41 en 47 @m3. Ook de 24-uursgemiddeldewaarden 

Gemeente Breda, Urbis Breda weg, rail- en vliegverkeer en industrie in 2003 en 2015, augustus 2004 
Gemeente Breda, Rapport luchtkwaliteit 2004 conform het Besluit luchtkwaliteit. 2005 . . 

e) Hierbij moet worden opgemerkt dat de betreffende informatie intussen verouderd is. De betreffende berekeningen 
zijn uitgevoerd op basis van oudere infomatie over de aanwezige achtergrondconcentraties. Nieuwe informatie 
wijst uit dat de achtergrondconcentratie van met name fijn stof in grote delen van het land substantieel lager zijn. In 
het uitgevoerde nadere onderzoek voor dit project is uitgegaan van de actuele informatie over de achtergrondcon- 
centraties. 

Advk>sbu~)~u RB01 
Rdterdam / Middelburg 
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(grenswaarde en plandrempel) voor fijn stof (PMlo) worden langs drukke wegen in Breda over- 
schreden (tussen de 36 tot 11 9 maal per jaar in 2004). 
Volgens de inventarisaties leveren de in of nabij de gemeente gelegen inrichtingen waarvoor de 
provincie bevoegd gezag is ingevolge de Wet milieubeheer, geen substanti&le bijdrage aan de 
luchtverontreiniging (bron: provincie Noord-Brabant). 

Het terugdringen van de hoge achtergrondconcentraties is primair een taak van het Rijk. Vol- 
gens recente jurisprudentie moet de lokale overheid wel die maatregelen treffen die binnen haar 
bevoegdheden passen. Van belang is daarbij dat een planologische ontwikkeling, bezien in een 
groter verband de verdergaande reductie van luchtverontreinigende stoffen door het rijk niet in 
gevaar bren$. De gemeente Breda heeft in het l~chtkwaliteitsplan'~) de volgende pakketten 
van maatregelen opgenomen: 
- schoon gemeentelijk wagenpark; - schoon openbaar vervoer; - milieuzones (gebieden waar alleen schoner (vracht)verkeer is toegestaan); 
- verkeersdoorstroming; - communicatie en gezondheid; 
- fietsmaatregelen en vervoersmanagement; - overige maatregelen zoals het meten enlof monitoren bij specifieke knelpunten en overleg- 

gen met het Rijk. 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de megabioscoop met topsporthal en de ontwikkelingen 
rondom het NAC-stadion zijn in aanvulling daarop voor het plangebied en omgeving nadere be- 
rekeningen uitgevoerd voor de huidige en te verwachten luchtkwaliteit als de ontwikkeling geen 
doorgang vindt (zie bijage x, later toe te voegen). Daarbij is uitgegaan van de verkeersprog- 
nose zoals beschreven in paragraaf 4.3. Hieruit blijkt het volgende. De jaargemiddelde concen- 
tratie voor stikstofdioxide in de huidige situatie ligt tussen de 28.61 en de 33,70 pg/m3 en voor 
fijn stof tussen de 24,92 en de 26,56 pgIm3. Deze waarden blijven daarmee beneden de be- 
treffende grenswaarde van 40 pg lM voor beide stoffen. 

Deze bevindingen zullen in het MER worden vergelijken met de thans in voorbereiding zijnde 
rapportage luchtkwaliteit (gemeente Breda, 2005). Naar verwachting zullen de uitkomsten over- 
eenstemming met het door KEMA uitgevoerde onderzoek. 

3.4.3. Externe veiligheid 
Huidige situatie 
Routes gevaarlijke stoffen 

In de vijfjaarlijkse inventarisatie door de provincie Noord-Brabant van de door het verkeer ver- 
oorzaakte risico's op doorgaande wegen, uitgevoerd in 2002, komen geen wegen voor die in of 
in de nabijheid van het plangebied zijn gelegen. Deze risico-inventarisatie betreft ook de risico's 
ten gevolge van doorgaand weg- en railverkeer. 
Door de gemeente Breda worden routes gevaarlijke stoffen aangewezen op grond van de loca- 
ties van depots en installaties. De route loopt niet in de omgeving van het plangebied. 
De doorgaande spoorlijn Roosendaal-Zwolle loopt direct langs het plangebied. Over dit spoor 
vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Door TNO Bouw en Ondergrond is onderzoek ver- 
richt naar de externe veiligheidsrisico's als gevolg van dit vervoer van gevaarlijke stoffen"). Aan 
de hand van transportprognoses, aanwezigheidsgegevens van personen, weerscondities en 
ongevalscenario's - frequenties is het risico berekend. 

Zie onder andere de uitsprak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake Rijksweg 35/36 
bij Almelo (ABRvS 200305714/1,21 juli 2004). 

'O' (Fijn) stof tot nadenken, iuchtkwaliteitspian Breda 2006-2009, OnîwikkelingsDienst Breda, januari 2006. 
'l' Exteme veiligheid MegaMoscoop en Topspotthal Breda, projectnummer 64286 (concept), TNO Bouw en W e r -  

grond, augustus 2006. 
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Figuur 6 Phbgobondon rkioo voor he! milbmnsport van gevaarlijke rtofbn 
Bron: E j d M . v e i l i g h d d ~ e n T ~ B n d e , T N O  

Uit figuur 6 blijkt dat er bij het railranspart geen sprake is van een 10* contour. De rode lijnen 
stellen namelijk de sporen voor. De groene lijn geeft de 10" contour weer, de blauwe lijn de 106 
contour. Wat het plaatsgebonden Mico betreft zijn er derhalve geen beperkingen. 

Uit figuur 7 blijkt dat er in de huidige situatie geen sprake is van een overschtijding van de ori- 
enterende waarde. 
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Buisleidingen 
Door het plangebied lopen drie hogedruk aardgasleidingen die in beheer zijn bij Gasunie (16", 
40 bar, 8", 40 bar en 12", 25 bar, zie figuur 8). De leidingen lopen voorlangs het perceel voor de 
beoogde megabioscoop en topsporthal. 
Vanuit de Gasunie is mondeling aangegeven dat zij aan het onderzoeken zijn of de 12"-leiding 
buiten werking kan worden gesteld, waarbij de verwachting is dat dit onderzoek voor januari 
2007 is afgerond en dat in de loop van 2007 de 12"-leiding daadwerkelijk buiten gebruik wordt 
gesteld. Om deze reden is door TNO in het bepalen van de Externe veiligheidsrisico's geen re- 
kening gehouden met de aanwezigheid van de 12"leiding. Mocht dit veranderen, wordt hier in 
het MER op teruggekomen. 
In het plangebied liggen verder ook diverse kabels en leidingen. Deze vormen echter geen ri- 
sico in het kader van externe veiligheid. 

Voor de betreffende leidingen gelden op grond van de circulaire Zonering langs hogedruk aard- 
gasleidingen (1984) beschermings- en veiligheidsafstanden waar bij de ontwikkeling van de 
nieuwe functies rekening mee moet worden gehouden. 
De afstand die, in verband met de bescherming en het beheer van de leiding, minstens moet 
worden aangehouden ten opzichte van andere functies, wordt bepaald door de zakelijk recht- 
strook. Binnen deze afstand is geen enkele vorm van bebouwing toegestaan. De minimale be- 
bouwingsafstand is de afstand die tussen de leidingen en andere functies als onder andere wo- 
ningbouw, recreatie en bedrijven moet worden gehanteerd in verband met de veiligheid. De 
toetsingsafstand is de afstand die bij voorkeur moet worden aangehouden ten opzichte van de 
leiding. De minimale bebouwingsafstand is alleen van toepassing als er zwaarwegende argu- 
menten zijn om van de toetsingsafstand af te wijken. 
In onderstaande tabel zijn voor de betreffende aardgasleidingen de afstanden die gelden op 
grond van genoemde circulaire opgenomen. Deze afstanden zijn algemeen, ze zijn niet afge- 
stemd op technische gegevens van aardgasleidingen. 

Tabel l 2  Afstanden uit circulaire Zonering langs hogedruk aardgasleidingen 

zakelijk rechtstrook minimale bebouwings- toetsingsaktand 
aktand 

8" en 40 bar 
12" en 25 bar 

16" en 40 bar 

4 meter 

4 meter 

4 meter 

8 meter 

14 meter 

20 meter 

30 meter 
30 meter 

55 meter 

Op kaart x zijn deze afstanden opgenomen. 

Het ministerie van VROM is bezig met vernieuwing van het externe veiligheidsbeleid rondom 
aardgasleidingen. Hier kunnen veiligheidsafstanden uit voortkomen die afwijken van de afstan- 
den zoals in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Om te kunnen anticiperen op dit nieuwe ex- 
terne veiligheidsbeleid is, ten behoeve van de beoogde ontwikkeling, het RIVM geraadpleegd 
over de aan te houden veiligheidsafstanden. Uit de informatie van het RIVM'~) blijkt dat de vast- 
stelling van de nieuwe afstanden nog niet volledig is afgerond. Wel is er meer duidelijkheid over 
de maximale aan te houden afstanden. Momenteel vindt bestuurlijk overleg plaats over de defi- 
nitieve afstanden. 

In onderstaande tabel zijn de door het RIVM gegeven maximale veiligheidsafstanden opgeno- 
men voor de specifieke leidingen in de omgeving van de beoogde ontwikkeling. Bij deze afstan- 
den heeft het RIVM rekening gehouden met de wanddikte van de leiding en de diepteligging. 

12) E-mail van dhr G. Laheij, Centrum voor Externe Veiligheid (CEV), 22 november 2005. 
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Tabel l 3  Maximale veiligheidsafstanden RIVM 

maximale afstand voor maximale afstand voor maximale afstand voor 
gebouwen tot 10 meter gebouwen tot 15 meter gebouwen boven 15 me- 

hoogte hoogte ter - - 
8" en 40 bar 50 meter 60 meter 60 meter 

12"en 25 bar 40 meter 40 meter 40 meter 
16" en 40 bar 20 meter 25 meter 60 meter 

Ook deze afstanden zijn op kaart x opgenomen. 

Formeel gezien gelden op dit moment de afstanden uit de Circulaire. Het bevoegd gezag (de 
gemeente Breda) dient in het kader van de beoogde ontwikkelingen een afweain~ te maken of 
zij het al dan niet acceptabel vindt dat binnen de nieuwe maximale afstanden een functie wordt 
mogelijk gemaakt. Daarbij dient zij rekening te houden met het feit dat, wanneer deze afstanden 
definitief worden, de beoogde ontwikkeling consequenties heeft voor de aardgasleidingen. Het 
bevoegd gezag is dan (financieel) verantwoordelijk voor de treffen maatregelen. 

Ten behoeve van de te maken afweging is door de Gasunie een risicoberekening uitgevoerd 
naar het plaatsgebonden risico voor de Gasunie leiding 2-527-01 -KR-021 (de 16" leiding)13'. De 
risicoberekening is uitgevoerd met PIPESAFE, een door de overheid goedgekeurd software- 
pakket voor het uitvoeren van risicoberekeningen aan aardgastransport. 
Op grond van de risicoberekening kan worden geconcludeerd dat de betreffende leiding geen 
plaatsgebonden risicoafstand heeft. De I O - ~  contour en10-~ contour liggen allebei op O meter 
vanuit de leiding. 
De 8" leiding is zodanig gesitueerd dat bij toekomstige ontwikkelingen voldaan kan worden aan 
de genoemde veiligheidsafstanden. 
Wat betreft het plaatsgebonden risico van de gasleidingen zijn er derhalve geen beperkingen. 

1 10 100 1000 1000( 
Aantal s I a c h t o ~  

Figuur 9 Groepsrisico voor de 16" aardgasleiding 
Bron: Externe veiligheid Megabioscoop en Topsporthal Breda, TNO 

13' Plaatsgebonden risicoberekening Z-527-01 -KR-021, Gasunie Engineering en Technology, 11 januari 2006 
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Uit figuur 9 blijkt dat er in de huidige situatie geen sprake is van een overschrijding van de ori- 
enterende waarde voor de 16" aardgasleiding. 

1 10 100 1 OW 10000 

Aantal slachtoíTars 

Figuur 10 Groeprrisico voor de 8" aardgasieiding 
Bron: Externe veiligheid MegaMo8coop en Topsporthel Breda, TNO) 

Uit figuur 10 blijkt dat er in de huidige situatie geen sprake is van een overschrijding van de ori- 
enterende waarde voor de 8" aardgasleiding. 
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