Milieueffectrapportage stadsproject Stationsgebied
"Notitie over de inhoud van het op te stellen Milieueffectrapport"
De gemeenteraad van Eindhoven heeft in december 2005 de nota Stationsgebied Eindhoven: verbinden
en verblijven vastgesteld. In deze visie (waarvan hieronder een korte samenvatting) wordt de ruimtelijke
ontwikkeling van het Stationsgebied beschreven. Het gebied wordt globaal begrensd door de Mathildelaan,
18 Septemberplein, Stationsweg, de Dommel, Prof. Dr. Dorgelolaan, J.F. Kennedylaan, Vincent van den
Heuvellaan, Veldmaarschalk Montgomerylaan, Pastoor Peterstraat, Boschdijk en Vonderweg te Eindhoven.
Het Stationsgebied is, als hart van Eindhoven, een van de belangrijke ontwikkelingsgebieden in
de stad. Het gebied ligt strategisch nabij binnenstad en TUfe, en vormt een infra-structureel
knooppunt van openbaar vervoer, gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. Kantoren, het
Beursgebouw, de Kennispoort, de Piazza en de nabijheid van de universiteit hebben dit gebied
,).
gevormd tot het zakelijk centrumdistrict van Eindhoven.
Een gebied dat alles in zich heeft als toplocatie voor een hoogwaardig zakelijk milieu, cultuur en
vermaak op regionaal en landelijk niveau en centrumstedelijk wonen. Om het daadwerkelijk
deze hoogwaardige en multifunctionele invulling te geven is meer uitstraling en kwaliteit van het
openbaar gebied nodig. Daar wordt sinds enkele jaren hard aan gewerkt. Zo zijn diverse
hoogwaardige projecten gerealiseerd: het Kennedy Business Center, de Piazza, de
Kennispoort, busstation Neckerspoel en de Media Markt. Ook zijn er verschillende projecten in
voorbereiding zoals het 18 Septemberplein en de Demerpassage. De tijd is echter rijp voor een
totale kwaliteitsslag waarbij het Stationsgebied tot volle ontwikkeling kan komen . Hiermee wordt
het economisch potentieel van Brainport Eindhoven duurzaam verankerd en wordt de kwaliteit
van het stadscentrum substantieel verbeterd tot een hoogstedelijke ambiance.
De strategie verbinden en verlJlijven geeft inhoud aan deze kwaliteitsslag: het creeren van een
maaiveld op centrumniveau maakt het mogelijk een fijnmazig stelsel van routes en assen te
maken dat aile locaties in het Stationsgebied met elkaar en de omliggende gebieden verbindt,
goede verbindingen legt met het Centraal Station vanuit aile richtingen en prettige
verblijfsplekken, goed ingerichte pleinen en hoog waardige inrichting van het openbaar gebied
realiseert. Onderdelen van de strategie verbinden en verblijven zijn: creeren van een maaiveld,
Inverse Felienoord, Noord-Zuid as, Oost-West as, Stationspassage, Stationsplein-Zuid,
Lichttorenas, Stationsplein-Noord, Stationsweg en Dommelzone.
Ontwikkeling van de ruimtelijke visie 'Stationsgebied Eindhoven : verbinden en verblijven' kan
het economisch potentieel van Eindhoven duurzaam verankeren : het centraal station biedt
toegang tot internationale rail-verbindingen en is een multimodale regionale vervoersknoop.
Toekomstige ontwikkelingen kunnen zorgen voor uitbreiding van verbindingen, waardoor de
attractiviteit van de regio verder wordt verhoogd .
Brainport vraagt om toplocaties v~~r innovatie, maar ook om toplocaties voor zakelijke diensten .
Het Stationsgebied is de locatie voor vestiging van deze vaak landsdeel verzorgende diensten .
In combinatie met de TUfe, de vestiging van enkele technologische topinstituten en Kennispoort
wordt het Stationsgebied en directe omgeving het zakelijke middelpunt van Brainport. Met de
ontwikkeling van het Stationsgebied (in combinatie met andere ontwikkelingsprojecten in het
centrum) wordt de kwaliteit van het stadscentrum substantieel verbeterd en ontstaat een
hoogstedelijke ambiance.
De basis van de ruimtelijke visie voor het Stationsgebied is het creeren van een maaiveld op
centrumniveau . Hierdoor kan kwaliteit in de open bare ruimte gerealiseerd worden met veilige
routes overdag en's nachts tussen Eindhoven-noord en Eindhoven-zuid, goede verbindingen
met het station vanuit aile richtingen, een fijnmazig stelsel van routes en assen dat alie locaties
in het Stationsgebied met elkaar verbindt, prettige verblijfsplekken, goed ingerichte pleinen,
winkelplinten op strategische plekken en hoogwaardige inrichting van het openbaar gebied.
De ambitie van de ruimtelijke visie komt verder tot stand door de huidige monocultuur te
doorbreken en een nieuwe functiemix van kantoren, woningen, winkels, vermaak, cultuur,
voorzieningen en parkeren toe te voegen en het ont wikkelen van een Openbaar
Vervoersknoop. Hierdoor ontstaat meer levendigheid in het gebied met een '24-uurs'-gebruik.
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Zo kan het Stationsgebied getransformeerd worden tot een attractief gebied en een
f'
hoogwaardige centrum - entree vanuit het station en noord-Eindhoven.
Karakteristiek voor het Stationsgebied zijn grote, moderne gebouwen met een zakelijke
uitstraling. Het Stationsgebied heeft door de bebouwing een eigen sfeer en uitstraling gekregen,
die zich duidelijk onderscheidt van de binnenstad. Dit is ook terug te voeren op het feit dat de
rna at en schaal van gebouwen in het Stationsgebied veel groter is dan in de binnenstad. In het
Stationsgebied geen perceelsgewijze opbouw, maar robuuste en wandvormende gebouwen.
Opgave voor de toekomst is om het karakter van het Stationsgebied te respecteren en te
versterken en de architectuurtraditie, die getypeerd zou kunnen worden als 'eigentijds en
tijdloos bouwen', met elan voort te zetten. De zakelijke sfeer zou daarbij wat meer sprankelend
en uitnodigend mogen worden, passend bij de transformatie van het Stationsgebied tot een
multifunctioneel centrumgebied. Het toepassen van bijzondere lichtelementen, zoals al te zien
is op Stationsplein en 18 Septemberplein, lijkt daarbij een niet te missen kans.
Het Stationsgebied is 45 hectare groot en gelegen in het centrum van Eindhoven . De zuidzijde
van het Stationsgebied grenst direct aan de binnenstad. Aan de zuid-westzijde grenst het
Stationsgebied aan het PSV stadion en aan het Emma singelcomplex, een voormalig
Philipsterrein dat wordt herontwikkeld tot multifunctionele stadswijk. Ten zuidoosten van het
Stationsgebied liggen het uitgaansgebied Dommel straat, de Dommelzone en Viliapark
Tongelre. De noordoost zijde van het Stationsgebied grenst aan het universiteitsterrein van de
Technische Universiteit Eindhoven. Specifiek voor het Stationsgebied is dat het hoogteverschil
tussen Centrumniveau (circa 15 meter NAP) en Woenselsniveau (circa 19 meter NAP) in het
gebied wordt overbrugd .
Het Stationsgebied is volop in ontwikkeling. In de afgelopen vijf jaar zijn enkele ambitieuze
projecten gerealiseerd en in aanbouw, die zorgen voor een kwaliteitsverbetering in het gebied:
•
Met de ontwikkeling van het Kennedy Business Center is een kantorencluster met een
hoogwaardige uitstraling gerealiseerd. Kenmerkend voor het KBC is de opzet in de
vorm van 'Iosse elementen op een printplaat', waarbij de openbare ruimte in een
strakke schuine as is vormgegeven ten behoeve van de looplijn naar de Technische
Universiteit.
•
De Piazza is herontwikkeld tot het Piazza Center, een overdekt winkelcentrum dat zich
uitstrekt over vier verdiepingen en een groot aanbod van mode, sport, speelgoed en
horeca kent. Kenmerkend zijn het overvloedig gebruik van daglichten de grote luifel
die uitsteekt over het 18 Septemberplein.
Naast de parkeergarage Mathildelaan is een nieuw gebouw voor de Media Markt
•
gerealiseerd . De Media Markt is verbonden met de parkeergarage en met het Piazza
Center door middel van een loopbrug. Op deze wijze is de kop van het
kernwinkelgebied (Bijenkorf, Piazza Center en Media Markt) overdekt bereikbaar
vanuit de parkeergarage aan de Mathildelaan .
Met de herinrichting van Busplein Neckerspoel is een kwaliteitsslag gemaakt in de
•
openbare ruimte (bestrating, meubilair) aansluitend bij het KBC , een overdekte
wachtruimte op het plein gerealiseerd en de fietsenstaliing uitgebreid.
•
De hoogwaardige herinrichting van het 18 Septemberplein zal de Derner
(hoofdwinkelstraat) met Bijenkorf en Piazza Center verbinden . Het plan bevat een
grote fietsenkelder met circa 2000 plaatsen. De pleinvloer is voorzien van een patroon
van glaselementen, zodat er daglicht toe kan treden in de kelder. Op het plein zijn
twee kiezelvormige gebouwen voorzien, het grootste gebouw is tevens het
Entreegebouw naar "Rond de Admirant" . Dit is een nieuwbouwproject met winkelen,
vermaak, werken, wonen en parkeren dat grenst aan het 18 Septemberplein. Door
realisatie van detailhandel in de Demerpassage (onder het spoor) ontstaat een
verbinding tussen het kernwinkelgebied en het winkelgebied van de Lardinoisstraat.
Het gaat om kleinschalige winkels, die de beleving van de route onder het spoor zullen
verbeteren.
Concreet zal het Stationsgebied de volgende aanpassingen ondergaan :
•
Maken van een hoogwaardig centrumgebied door toevoegen van bebouwing waar nu
leegte of verkeersruimte is en door herontwikkeling van locaties.
Maken van een aaneengesloten maaiveld.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Omkeren van de Fellenoord tot Inverse Fellenoord: autoverkeer gaat omlaag, fietsers
en voetgangers gaan er met bruggen overheen.
Creeren fijnmazig stelsel van routes, assen, plein en en plekken dat verbindingen legt
en uitnodigt tot verblijven.
Herstellen historische Noord-Zuid as van Kruisstraat tot Demer.
Introduceren Oost-West as, een stadsstraat die het Stationsplein-Noord en de locaties
ten noorden van het spoor met elkaar verbindt.
Ontwikkelen van OV-knoop met daarin verbrede en hogere Stations passage.
Verbeteren centrumentree vanuit Centraal Station.
Monocultuur doorbreken door toevoegen gemengd programma van kantoren,
woningen , winkels, vermaak, cultuur, voorzieningen en parkeren.
Parkeergarages ten noorden van het spoor realiseren voor bezoekers van het centrum
afkomstig uit noord-Eindhoven.

De basis van de ruimtelijke visie voor het Stationsgebied is het creeren van een maaiveld op
centrumniveau. Om dit mogelijk te maken wordt de Fellenoord verlaagd van Woensels niveau
(19m NAP) tot centrumniveau (15m NAP) . De hellingbanen van Vestdijktunnel en
Boschdijktunnel verdwijnen en er ontstaat een aaneengesloten gebied op een hoogteniveau ten
noorden van het spoor. Het creeren van een maaiveld op centrumniveau maakt het mogelijk
een fijnmazig stelsel van routes en assen te maken dat aile locaties in het Stationsgebied met
elkaar en de omliggende gebieden verbindt, goede verbindingen legt met het station vanuit aile
richtingen en prettige verblijfsplekken, goed ingerichte pleinen en hoogwaardige inrichting van
het openbaar gebied realiseert.
Daarnaast wordt het verkeerssysteem van de Fellenoord omgekeerd. De 'omgekeerde'
Fellenoord wordt aangeduid als Inverse Fellenoord. Het langzaam verkeer gaat niet meer onder
het autoverkeer door, maar er overheen. De fiets- en voetgangerstunnels verdwijnen en in
plaats daarvan komen er fraaie bruggen over de Fellenoord. Hierdoor worden de routes voor
voetgangers en fietsers tussen Eindhoven-Noord en het Stationsgebied prettiger en veiliger,
terwijl tegelijkertijd de verkeersstructuur intact blijft en de bereikbaarheid gewaarborgd. Qua
uitstraling zal de Inverse Fellenoord een groene, bomenrijke weg zijn met eye-catchers in de
vorm van bruggen, architectuur en kunst. Een stadsentree dus waar het groene karakter van
Eindhoven zichtbaar is en tegelijkertijd het centrum zich aankondigt.
Een andere karakteristiek is het hoogteverschil tussen Centrum en Woensel, dat goed zichtbaar
zal zijn op een deel van de Inverse Fellenoord. De bebouwing van Fellenoordcomplex en
Holiday Inn staat immers op Woensels niveau, dus hoger dan de weg op centrumniveau. De
ruimte voor Fellenoordcomplex en Holiday Inn op Woensels niveau zal worden ingericht als
groene verblijfsruimte, die ook wei wordt aangeduid als 'het balkon', omdat hiervandaan een
spectaculair uitzicht ontstaat op het Stationsgebied. Op het balkon wordt ook een belangrijke
doorgaande fietsroute in oost-west richting geaccommodeerd .
Door de verlaging van de Fellenoord wordt het mogelijk om de tunnels voor fietsers en
voetgangers te vervangen door bruggen, vijf in totaal. Hierdoor kunnen er meerdere
aantrekkelijke en sociaal veilige routes tussen Eindhoven-Noord en centrum gemaakt worden .
Ten eerste kan de historische Noord-Zuid as van Kruisstraat naar Demer in ere hersteld
worden. Door de verhoogde ligging is er vanuit Woensel een mooi uitzicht op het centrum, een
echte entree. De Lardinoisstraat zal een f1inke opwaardering krijgen : de straat wordt twee keer
zo breed, waardoor er een prettige maat ontstaat en meer zonlicht toe kan treden . Verder
worden er kleine winkels onder de spoordijk (Demerpassage) gerealiseerd.
De herontwikkelde Piazza en het nieuw in te richten 18 Septemberplein completeren de NoordZuid as. Naast deze historische as ontstaan er ook vanuit de Boschdijk en de Montgomerylaan
mooie toegangen tot het centrum middels twee bruggen. De brug in het verlengde van de
Boschdijk voert via 't Eindje naar het centrum, de brug in het verlengde van de Montgomerylaan
ontsluit rechtstreeks het Stationsplein-Noord. De bruggen parallel aan de Fellenoord
completeren het fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer, zij vormen de doorgaande fietsroute
tussen het westen en oosten van Eindhoven.
Een aaneengesloten maaiveld op centrumniveau betekent dat de hellingbanen tussen spoor en
Fellenoord verwijderd kunnen worden . Hierdoor wordt het mogelijk om een nieuwe as te maken
die Stationsplein-Noord, 't Schimmelt en 't Eindje met elkaar verbindt: de Oost-West as. Deze

nieuwe as krijgt het karakter van een 'stadsstraat'; hiermee wordt bedoeld dat de weg langs
winkelplinten, eetzaakjes, entreepartijen van kantoren en woningen voert en een profiel heeft
waarbij de auto te gast is. In de verkeersstructuur heeft de as een functie als afronding van de
binnenring, wat van be lang is om een goed parkeerverwijssysteem te kunnen maken langs de
parkeergarages in de binnenstad. De Oost-West as is kortom de rode draad voor de noordzijde
van het Stationsgebied die het mogelijk maakt om dit gebied op een hoogwaardige manier te
herontwikkelen .
Het Centraal Station ontsluit de regio Eindhoven voor (inter)-nationaal treinverkeer. Busstation
Neckerspoel ontsluit stad en regio met busvervoer en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).
Aan de zuidzijde van het Centraal Station is taxivervoer geaccommodeerd . NS en de gemeente
Eindhoven hebben de ambitie geformuleerd om de bereikbaarheid, capaciteit en beleving van
de OV-knoop Eindhoven sterk te verbeteren. Onderdeel daarvan is het substantieel verbreden
(van 5m naar circa 18m) en enigszins verdiepen van de Stationstunnet. Zo ontstaat de brede en
hogere Stationspassage, die de toegang vormt tot de perrons en daarnaast een belangrijke
looproute is tussen centrumzijde en noordzijde. In de Stations passage zal meer ruimte zijn voor
winkels die zich specifiek richten op de reiziger en voorbijganger, bijvoorbeeld een
broodjeszaak, bloemist, tijdschriftenkiosk, drogisterij, enz. Bij de ontwikkeling van de OV-knoop
is behoud van het monumentale Stationsgebouw aan de zuidzijde, in de volksmond bekend als
"de Radio", uitgangspunt. Ook aan de perronoverkapping en het Hoogspoor, dat in de
Wederopbouwperiode als een geheel met het stationsgebouw is ontworpen, wordt waarde
toegekend.
Het Stationsplein-Zuid is toe aan een herinrichting. Aanleiding hiervoor zijn:
•
wens tot verbetering en uitbreiding fietsenstatling (bewaakt en onbewaakt);
•
helderder inrichting taxistandplaatsen en kiss&ride-voorziening ;
•
verbetering routing naar 18 Septemberplein, Dommelstraat en Dommel;
•
meer ruimte voor wachtende reizigers voor het station; betere pleinbegrenzing door
bebouwing.
De herinrichting van het Stationsplein-Zuid behoeft nadere studie. In de omgeving van het
Stationsplein, op de VVV-Iocatie en de Postkantoorlocatie, is ruimte voor
nieuwbouwontwikkelingen. Deze maken het mogelijk om de begrenzing van het Stationsplein
sterk te verbeteren . De gebouwen direct aan het Stationsplein zullen relatief laag zijn, zodat er
een mooi plein ontstaat met evenwichtige pleinwanden. Daarnaast wordt er ruimte
opengehouden tussen stationsgebouw en nieuwe bebouwing, waardoor er zicht blijft op het
Hoogspoor.
Het Stationsplein-Noord, oftewel busstation Neckerspoel heeft recent (2005) een opwaardering
gekregen. Het plein is volledig heringericht en er is een grote luifel geplaatst waaronder
busreizigers kunnen wachten. Om de beleving van het plein te verbeteren zal in de toekomst
nieuwe randbebouwing worden geplaatst langs de Vestdijk, zodat het Stationsplein-Noord een
betere begrenzing krijgt. De ambitie is verder om het stationsgebouw Noordzicht te vervangen
door nieuwbouw met een hoogwaardiger architectuur. Tevens moet hierbij meer ruimte
gevonden worden voor (ondergrondse) fietsenstallingen.
In de toekomst, als de Inverse Fellenoord er is, wordt het mogelijk om het Stationsplein-Noord
aan de westzijde te ontsluiten via de nieuwe Oost-West as. Zo ontstaat een directe verbinding
tussen het Centraal Station en 't Schimmelt en 't Eindje. De Oost-West as sluit bij het Centraal
Station aan op de Kennedy-as richting Universiteitsterrein.
De Lichttorenas is een nieuwe rechtstreekse route met allure van het Centraal Station naar de
binnenstad. In een directe zichtlijn op de Lichttoren wandelt de reiziger op een aangename
manier naar het 18 Septemberplein, langs nieuwe stedelijke bebouwing met in de plint winkels
gericht op de reiziger en voorbijganger. De oversteek van de Vestdijk wordt op termijn
aanzienlijk verbeterd, doordat er geen vijf maar drie rijbanen overgestoken hoeven te worden .
Oit wordt mogelijk door het tweerichtingsverkeer op dit deel van de Binnenring op te heffen,
waardoor de hele Binnenring een eenrichtingscircuit wordt.
De Stationsweg is toe aan een kwaliteitsimpuls door herinrichting . Daarbij is vanuit het

Waterplan de ambitie gesteld om de Gender als open water terug te brengen in het straatbeeld.
De Gender zal in de toekomst vanaf het Genderpark via Vonderkwartier en
Emmasingelcomplex naar het Stations gebied stromen en via de Stationsweg afwateren op de
Dommel. De Gender wordt aan de noordzijde van de straat gelegd, tussen verkeersweg en
voetpad in , zodat er een mooie looproute ontstaat langs het water aan de zonzijde van de weg.
Aan beide zijden van de Stationsweg zullen bomen worden geplant, zodat een mooi laanprofiel
ontstaat. Door de gunstige situering op de zon is een terras langs de Gender op de VVV-Iocatie
een niet te missen kans .
De Dommelzone is een strategische ontwikkelingszone in Eindhoven. Doelsteliingen zijn het
versterken van de natuurfunctie en het nadrukkelijker in beeld brengen van de Dommel als
wezenlijk onderdeel van de stad. Tevens wordt een beter gebruik en beleving van de
Dommelzone nagestreefd door het creeren van een net van doorgaande wandel- en fietsroutes
en het richten van de omgeving (stedenbouwkundig en architectonisch) op het Dommeldal. De
Dommelzone begint dan ook steeds meer een kwaliteitselement in Eindhoven te worden. Een
sprekend voorbeeld is de Dommeltuin bij het Van Abbemuseum . Ook aan de rand van het
Stationsgebied, bij de Effenaar, zal een stadspark aan de Dommel gerealiseerd worden.
In het Stationsgebied bevindt zich het grootste knelpunt in de Dommelzone binnen de Ring ,
namelijk de zone tussen Stationsweg en Prof. Dr. Dorgelolaan. In deze zone kent de Dommel
geen oevers, geen beekdal, geen passagemogelijkheden voor flora en fauna en het
Dommeltunneltje is een sociaal onveilige route voor langzaam verkeer. Een structurele
oplossing is onmogelijk vanwege het zeer brede spoorwegemplacement. Wei is het mogelijk om
de beleving van de Dommeltunnel te verbeteren, hiertoe wordt op dit moment een
haalbaarheidsonderzoek gedaan door een kunstenaar. Verder kan de stuw passeerbaar
gemaakt worden door de aanleg van een vispassage.
Ook de herontwikkeling van de Stationslocatie Zuidoost (tussen Dommel en Stationsplein) geeft
mogelijkheden voor versterking van de Dommelzone. Door ruimte voor groen te maken bij de
oever, door bebouwing te orienteren op de Dommel en door de brug over de Stationsweg te
vervangen door een lichte en meer open constructie kan een grote verbetering gerealiseerd
worden die uitstraalt naar de omgeving. Bovendien wordt de Stationsweg verlevendigd door het
terugbrengen van het riviertje de Gender in het straatbeeld.
Plankaart verbinden en verblijven.

Milieueffectrapportage
Om aan deze voorgenomen ontwikkelingen van het Stationsgebied uitvoering te kunnen geven dient een
bestemmingsplan' te worden vastgesteld. Het in 1999 door de gemeenteraad vastgestelde
bestemmingsplan Eindhoven binnen de Ring (onherroepelijk geworden in 2000) kan om redenen van
juridische aard niet dienen als basis voor verlening van de benodigde omgevingsvergunningen. Vanwege de
omvang van het Stationsgebied zullen de ontwikkelingen gefaseerd worden uitgevoerd. Daarom is er voor
gekozenen om voor elke fase afzonderlijke bestemmingsplannen (hoofdzakelijk niet kaderstellend van aard)
vast te stellen.
Stadsproject
Omdat de totale bedrijfsvloeroppervlakte van de ontwikkeling van het Stationsgebied meer bedraagt dan
200.000 m2 dient deze ontwikkeling te worden aangemerkt als een stadsproject als bedoeld in het Besluit
milieueffectrapportage (kolom 2 van categorie D 11.2). Een stadsproject is een project waarbij verschillende
stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden zoals de bouw van woningen, scholen, ziekenhuizen,
parkeerterreinen en bedrijfsruimten (kantoren en winkelcentra) .
M.e.r.-beoordelingsplicht stadsproject
Wanneer het gaat om een gebiedsontwikkeling dat als stadsproject kan worden beschouwd en ten behoeve
waarvan bestemmingsplannen' moeten worden vastgesteld, dan moet worden beoordeeld of vanwege de
belangrijke milieugevolgen daarvan eerst een Milieueffectrapport (hie rna te noemen: MER) moet worden
opgesteld, voordat tot vaststelling van een bestemmingsplan' kan worden besloten.lndien geconcludeerd
zou worden dat het stadsproject geen belangrijke milieugevolgen heeft dan behoeft geen MER te worden
gemaakt. Wanneer wei een MER wordt opgesteld dan is het doel daarvan om het milieubelang volwaardig te
laten meewegen bij de voorbereiding en vaststellen van de bestemmingsplannen'. In het MER dienen de
milieugevolgen van de activiteit en reele alternatieven systematisch, transparant en objectief in beeld te
worden gebracht. Daarin dienen ook de maatregelen te worden beschreven om negatieve gevolgen te
voorkomen ofte beperken. Met andere woorden: het MER is een document dat informatie bevat over de
gevolgen voor het milieu die nodig is voor het bestuur om een afgewogen besluit ten aanzien de vaststelling

van bestemmingsplannen' te kunnen nemen.
Hoewel een dergelijke MER-beoordelingsprocedure in 2008/2009 in gang is gezet, is, gelet op het door de
Commissie voor de milieueffectrapportage op 10 maart 2009 (rapportnummer 2213-39) uitgebrachte advies,
besloten verder af te zien van het vervolgen van die procedure die antwoord zou moeten geven op de vraag
of al dan niet een MER gemaakt moet worden. In plaats daarvan is besloten tot het volgen van een procedure
die moet lei den tot het tot stand komen van een MER.
Procedure (m.e.r.) om te komen tot een Milieueffectrapport (MER)
Dit MER moet worden voorbereid volgens de zogenaamde uitgebreide voorbereidingsprocedure als
beschreven in § 7.9 van de Wet milieubeheer. Met het oog op het voornemen om een MER op te stellen
heeft de ruimtelijke visie "Stationsgebied Eindhoven verbinden en verblijven" vanaf donderdag 30
september tot en met woensdag 27 oktober 201 0 voor iedereen ter inzage gelegen. Van de geboden
gelegenheid om ten aanzien van dit voornemen zienswijzen in te brengen is gebruik gemaakt door:
1.

De heer ir. B.w. Bolomey, Clausplein 36,5611 XP Eindhoven

2.

Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven, De Stoutheuvel 92a, 5632 MS Eindhoven.

De zienswijzen hebben echter geen betrekking op ons voornemen om een MER op te stellen en welke
informatie daarin opgenomen zou moeten worden, maar bevatten een inhoudelijke reactie op de ruimtelijke

1

of een ander besluit dat het mogelijk maakt am af te wijken van het geldende bestemmingsplan, zoals een besluit als bedoeld in artikel
2.12 lid 1 onder 3" van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

keuzes van de gemeenteraad zoals beschreven in de in 2005 vastgestelde ruimtelijke visie "Stationsgebied
Eindhoven verbinden en verblijven" .
Voorts zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Inspectie VROM regio zuid, Rijkswaterstaat, Waterschap
de Dommel en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, in hun hoedanigheid van adviseur/bestuursorgaan
betrokken bij de voorbereiding van bestemmingsplannen 1 voor dit gebied, bij brief van 28 september 201 0
verzocht om binnen vier weken aan te geven wat de reikwijdte en het detailniveau van de in het MER op te
nemen informatie dient te zijn. Van de mogelijkheid om ons van advies te dienen is geen gebruik gemaakt.
Reikwijdte en detailniveau van het MER
In het kader van de in 2008/2009 in gang gezette m.e.r. -beoordelingsprocedure is een zogenaamde
"aanmeldingsnotitie" opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie. MER) heeft in haar
advies van 10 maart 2009 (rapportnummer 2213-39) daarover het volgende opgemerkt:
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asped:e:n met precies Deschreven~, bet is nog met dllid.eliJk welke maatregelen
~offen mUe:n wOMen en olrk is met cmdelzDcll.t of tie msatregele:n effi!ctief
zijn.
Dit in aamnedting neme:nd. is de Commis3ie van mening dst he!: WDrn.emen
KG1! leidm tot belangrijke nade]ige milieugl!VO~ en at er 4= een MER gemaakt moo wwden.

Tm lIehoeve van net MER is al veel cmciemek: w.~d. De gemeente Eindhoven heeft tijdens het Ioca.tieberoek op 12 februari 2009 aangegeve:n dat er
geen sltematieven bestaan voor lie indeling vm1 het plangebied. Ook de

Commissie ziet geen altematieven wsarbij op et!J1 milieuvriendelijkere manieI
hetzelfde gereH.iiseerd lam vronie!l.
VoJgens de Olmm1ssie is tie toegevoeglie waarde van een MER lIij dit project
dat tie cmdenoeken die l'eelis zijn uitgewerd e:n die nog ui~Erci. m.o oen
worden, geintegreerd wonien. Hierdoor krijgen de besluitvormers een integraal beeld van de miliel1effecten van het tmrue voomemen. Daamaast Jean in
bet MER preciezeT aan~ve:n worrien ~lke mi~d.e maain!gele:n gl!trof~
fen klml1£l'1 wmd.en en welke effeden d.~ hebben.
De Commissie licht het :tJcvmstaancie in hoofdstuk :2 per milieuaspeci toe en
geeft enkele aanbevelingen VOOl een op te stellen MER m / of lie Desluitvorming lWe!' de vrijstellirJ.g op grOM van art 19 WRO m het bestemmingspIan.

2.

TOELICHTIlfG EN AANBEVEIlNGEli
Exteme veilfghrid
Ret plaatsgebonde:n ri5ico is en blJjft onlier de wet:telijke grenswaard.e."
De oversclu:ijciing van de orlenterende WSBl'de voor het groepsrisico neemt ten
geYD~ van de veorge:nomen ontwikkellilgen op Stationsiocatie Zuid.-Oos[
licht toe (van een factor 1,82 naa;r 1,83). ott komi omdat de populatie Dinnen
het invloedsgebieci toeneemt, vanwege lie bouw van meer wtmingen, Imnto:re:n
e:n winkels in de omgE'l'ing van het spoOl". Ret ~JKlor geldt als ri5icobron in
vertand met de gevaarlijke stcfie:n die over
spoor l'ervuerd. worlien.

net

Ret meme veiHgheilisrappon1 heSt geen betrekking OIl lie ontwikkelin~ in
het gehele Stationsgebied Eindhm'en. Derhalve heeft de Commissie nog ~n
inzicllt in lie externe veiligheidsrisico's voor bet gehele p~bied.. De Commissie ve:rwacht dat de orient:erende waarie voer het groepsrisico verder
wordt llv€lSciuetien door ,lie overige ontwikkelinge:n die gepland zijn naast de
ontwik:kelingm OJ! Stationslocatie Zwei-Oost. Deze overige ontwikkelingen
leide:n er namelijk oak toe dat lie popQ]atie bimten het invloedsgl!bied toeneemt doordat er meer objed:en langs het spoor genaliseem worden.
De ~meente Eirldhoven beef!: geecn rfuecte invlOl!ll 0Jil het asnts! Iioorgaande
treinen met gevaarlijke steffen en lie route die veer d.eze treinen wordt gekozen. Op de :risirobrmmen lam lie gemee:nte dus met vee! invloed wtDefenen.

Voorlwt~~~do~"_epIImwalinOOo!illlj"""~.
D.. >ctmtaur \'OOr lIat plHt!;pll<lDdlm ri>icxJ il; niIIt lIfb1mJoaJij1t WID bllillolrlrina JmIeIi dQ risicI!Imm..
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De gemeente heeft wei een zogenaamcie veranbroordingsplichf voor de toename van he!: gr.oepsrisi.co. Deze venmtwoording is OI'lderdeei van ele ruimmli,ike
ond.e:rbcuwlng bij de vri,isteII:ing OIl grand van art. 19 WRO en het bestemmilIpplBn.
• De Commissie adviseert am YOOr het vaststeJlen 'Ian hef besfemmingsplan de
kwantitatieve risicoaosiyse te belrekken OIl hetgehele Stationsgebied al een verantW!Ooofing te ~ voor de Yet'dergaande toename van ~t groepsrisico.
~

Het luehtbvaliteitondeJ'20ek8 ~ft a.an Iiat in versc:hillend.e scenarin's9 in zoW!!l. 2012 a1s in 2020 volciaan Wlmit BSll de wettelijkegrenswaarelen voar de
maatgevende steffen PMlO en N02. In ele aanm~gsnotitie wnrcit gesteld dat
ele luchtkwaliteit doer de ontwikkeli:ng van hef stlltionsgebied verteterl, doordat door de uitbn!iciing en ver:bef5ing van de wegiDfrsstnl:ctllur de eloDTStromingvan het verkeer up de onts.h.rltingslftgen verDetert. DI!Zl! conclusie voIgt
evenwel met wt het luchtkwaliteitandenoek. Daaruit blijlct in het ~meen
een ve:rslechtering van de ludrtkwaliteit

In de IJitgevllezde beze.keninge.n is ah stagnatiefactor '0' mgevWd.. 'l'ij.:iens het
locafi.ebezoek op 12 fabruari. 2009 waren lie Commissie en .:ie geneente Eindhoven het e:r we:r eens dat dit met conform. de werkelijkheid is. Tijdens spitswen zal stagrlatie optrecien. Er had dan oak een fi<adie voor de stag!blltie mgevoerd Moeten worlieD, gedifferentieerd nasr scenario en wegvsk. ~. EerJ. mmcler ~de cioozstroming heefi negatieva effi!cten op de Juchtkwaliteit. Vit Ii!!
rek:en:res;ultaten in het ludltkwaliteitondmmek: voigt dat de concentratie van
PMIO en N~ in 2012 net ootde:r de wett~b narmen veor de ]uciltkwaliteit
bl.ijft
ni.emln! berekeniJlgen. meet D1ijImn of dit zo blijft ah gereke:nd werdt
met een fradie voor cit stagnatie.1 1

un

De Commissie heeft in bet Nationaal Samenwe-rkingsprogI'lmIllJa Luchtkwaliteit {NSL) gezien dat bet vaomemen (ciee15) is opgmomen a1s een "in betekenende mat~rqject" .l~ In lie aanmeJdingmotitie wordt
nie op ingegaaIl.
Zocira het NSL in werking treecit, gel.d.t em a:nd.er toetsmgs}mjier Un nu het
geval is.

mez

• De Commissie adviseert om nieullft! lucl1ikwaliteitl:Jereli:eningel1 uit. te '«Jeren en
hierbij een frac1ie vooc de stagnatie in Ie yoerl!fl op basis van het dynamische verke!!fSmooeL
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•
Tevens adviseert de CAlmmissie em ., Ie gaan op de wijze wa~ het VOOmemeJl
is ~enornen in het NB1ionaal Sarru!llWEfkingsprngramma l ucbhaliteiil: en welk.e
consequeniies ditheettW<lr dl' beskJitYorming.

Geluid
De aanme1ding5noiitie en .het akoestiscb onder.'!oekj~ geren ll81l. «at de geluid'te.asting of de gep1ande wonillgiKluw I!l'g hoog is, met name v~
ra.il~keer en bet spaorwegemplacement. ZonGier maatre~ word~n maxim11m ioelaatl:lare geluicibelastingm volg!!nd I.rit de Wet ge;luidhinder en de Wet
milieubeheervergwming van bet empla.eement nrlmsehoots C\'il!r5cbreden. De
opl05smg in Stationslocatie ZuiGi-Ocst word.t gevonden d.oo;r gellrWk te maken
van k:a:.ntOOl'gellDUWen als een vmm van 'natuurlijke' sf:s.chermmg v:oor 1iaaJ"aehter gelegen wcmingen. Daamaast rullen bij wmringenwaar~ de ge!uidlJeJastmgen desond.anJG te hOQg zijn, 'dave' of clubbele gevels worden toegeJlBSt.
Voor een santa! ge~ zullen hogen! wamdm dimen te worden vastgesteld.
Toepassing van dOl'!! geve1s om te volOOen san de bepalingen uit het BolJ.wII~
sluii u lam de ind.eling van woonblokken sterk aepalen.
• De COO1missie ad\Iiseert em womfgaaoo san het fndienen wan de OOLnWeqJUr.ningaarwmag na Ie gaan 01 de meest opiimale indeling van de woonblokken gerealiseen:! is efl ef" voode ZDl"QI!n dat de dove gevels zodanig worden uit:ge ....oerd cat voldean kan worden aan de bepalingen uit he! Bou'IItJesluit ..
GrrmdwaiEr1wi5houding
Bij de herontwikkeling van bet staticnsgebied warrien naast de reeds fIBllW!!zige kelfielS nieuWE ~:pen in d.e oncI.ergrond veomen. De belangrijkste ingrepen zijn het veYdiepen van de WEg FeIlenoDrli en de aanIeg van e.en 2- of 3Iaagse pal'keergarage oneier lie circa :2 hectare van cie 5tatWnslocatie ZuidOost.

In elm Quickscan1.!1 zijn de effecten op de gmmlwaterstand.e n ilIdicati~ ill
beeld ~t "oo;r de. versclrillen.de mEmienn waarop de: Fellenoorcl verlfiecpt
II!ll1gElegd kBn worden. Hie-rme.e zijn de totale effecren van het voomeznen 01'
de groruiwateThuishouding niet volcioende iru!khte!ijk gemukt. Door de grillig!! "bociemopbouw kwmm cie e:ffi!c:tm ap de grondwatersta:ncien gr-oter zijn
dan !lit de aanmel.dingsnotitie blijkt. Plaatselijk kan er watl!Toveriast ontstaan
als gEVOlg van te huge grondwaterstanden. Oolt lean plaats.elijk Ol1gewl!J'lSte
veriagjng van de gronliwafe:rstand.en optreden.

• De Ccmmissie adviseert om voor hel geheie stalionsgebiecl integraa! de effecten
op de !JIllf1dwstefstsnden efl op de voor grondwaierstandsveraooering gevoefige Icc&ties en objecfE!1 ifl beeld te brengen. Op basis hiErvan kunnen de benodigde mitigereooe maatregelen woofen bepaald en worden meegenomen in de planorrlwikkeling.
Vader geeft de Comm1ssie ill cverwegirl{! mel' dat !!en dichte ball-constructie
•
voor de verdiepte Fellenoord el!fI vee! beperklereinvlced heeft ep de grcndwaterstand dan bijvoOl"beceid drainage in comblnalle mel een damwand mel een o~il'll{l
van 55 rna/uur (variant 2 uit de Cuickscan).
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• De Commissie adYiseert om I1iI de uilYoeri1g va,.. het YOOme!1Ien de elfecten op
de ~dwaier:slsnde,.. te mooitoren. Als oit de monitocing bfijkt dBt dit nooig is.lrunnen
BSftVUlemE mitigerende maairelll!len worden 1P!Iroffen.

Dmmlrm!e f!11erg1f
!nile aanmelcfin~otitie \\'!)Tat met ingegasn OF de m-ogelijkheden die bet
plan biedt voor toepas~ van liuurzame energie. De Commissie vindt dit een
~ zeku gmien .:ie ambities van de gemeente: Eindhoven Gp het gehied van
klimaat en energie waarbij gt!5ueefd worcit nBBl' ·energieneutralite:it".
•

In het kader van het "Ubro1!fiElQ5Progmnma klimaaibeleid 2000-:2012" van de

gemeente Eincf1DVI!fl adYiseerl de Comnissie om mogeJijktJeden tot bepassmg van
duurzame energie Ie ooderzaeIr.en. De Commissie dentd daSll'bij bijvoori:JeeId aan het
gebruik Vat'l warmt!!!\oode opsiag en/of toepas9ig van zonnepanelerl.

Zoals reeds opgemerkt heeft bovenstaand door de Cie. MER uitgebracht advies aanleiding gegeven om de
procedure, die zou moet leiden tot een uitspraak op de vraag of het stadsproject dusdanig belangrijke
milieugevolgen heeft dat een MER gemaakt zou moeten worden, voortijdig te beeindigen. Gelijktijdig is toen
de keuze gemaakt om een MER op te stellen, met in achtneming van de door de Cie. MER gemaakte
opmerkingen. De inhoud van het advies bevat voldoende informatie over de gewenste reikwijdte en het
detailniveau van de informatie die in het thans op te stellen MER moet worden opgenomen.
Voorts dient het MER de gegevens te bevatten welke zijn voorgeschreven ingevolge artikel 7.23 van de Wet
milieubeheer, te weten:
•

Een beschrijving van wat met de voorgenomen activiteit wordt beoogd.

•

Een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen
alternatieven daarvoor, inclusief de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen
alternatieven, evenals een beschrijving van de wijze waarop de voorgenomen activiteit zal worden
uitgevoerd.

•

In het geval van een m.e.r.-plichtig beslu it een aanduiding van dit besluit (of besluiten) en een
overzicht van de eerder genomen beslissingen van bestuursorganen die betrekking hebben op de
voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven.

•

Een besch rijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de voorgenomen activiteit of
de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, en van de te verwachten
ontwikkeling van dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden ondernomen.

•

Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit en de beschreven
alternatieven kunnen hebben, inclusief een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn
bepaald en beschreven.

•

Een vergelijking van de beschreven te verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven
mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en elk van de in beschouwing
genomen alternatieven.

•

Een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen op het milieu van de
activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te doen.

•

Een overzicht van de leemten in de beschrijvingen van de bestaande toestand van het milieu en de
gevolgen voor het milieu als gevolg van het ontbreken van de benodigde gegevens.

•

Een samenvatting die aan een algemeen publiek v,oldoende inzicht geeft voor de beoordeling van
het milieueffectrapport en van de daarin beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de
voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven.

Eindhoven, 28 januari 2010
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