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Advixun &eer en m o e r  

Inleiding 

Deze startnotitie betreft de schriftelijke mededeling van Wyckerveste Adviseurs BV te 
Maastncht (de initiatiefnemer] aan de raad van de gemeente Kerkrade (het bevoegd 
gezag) over h a  voornemen een megabioscoop te realiseren op de locatie bcdrijventer- 
rein Zocht' in Kerkrade. De megabioscoop zal mimte bieden aan ten complex van 
bioscoopzalen met aanvullend ctn beperkte omvang aan horecavoorzieningen. 
De initiatiefnemer maakt door het toaenden van deze startnotitie aan het bevoegd 
gezag bekend dat hij een activiteit wil uitvoeren waarvoor een milieu-effectrapportage 
(m.c.r.) verplicht is. Het publiceren van de startnotitie door het bevoegd gezag vormt 
de start van het opstellen van het milieu-effectrapport (MER). 
In deze startnotitie wordt u over het te nemen initiatief nader geïnformeerd. Naar 
aanleiding hiervan wordt gelegenheid gegeven tot het inspreken op de vast te stellen 
richtlijnen waaraan de MER-studie moet voldoen. Het verloop van de procedure wordt 
in hoofdstuk 3 nader uiteengezet. De startnotitie ligt na publicatie ter visie gedurende 
de in de advertentie(s) vermelde termijn. 
Schriftelijke reacties kunnen binnen de aangegeven termijn worden gezonden naar 
het bevoegd gezag, te weten: 
- De Raad van de gemeente Kerkrade 

Postbus 600 

6460 AP Kerkrade 

Het adres van de initiatiefnemer is: 
- Wyckerveste Adviseurs BV 

Havenstraat 3 

Postbus 3 130 

6202 NC Maastncht 

Achtergrond. doel en plaats van de startnotitie 

Noodzaak tot opstcllm van het MER 
In artikel 7.2 van de Wet Milieubeheer is geregeld dat bij Algemene Maatregel van 
Bestuur activiteiten kunnen worden aangewezen die belangrijke gevolgen kunnen 
hebben voor het milieu. Daarbij worden een of meer besluiten van overheidsorganen 
aangewezen, bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet worden 
gemaakt. Deze bedoelde aanwijzing van activiteiten is te vinden in het Besluit milieu- 
effectrapportage. In bijlage C van dit besluit wordt als activiteit onder andere genoemd 
'de aanleg van een recreatieve of toeristische voorUening'. Daarbij is vastgesteld dat er 
een MER moet worden gemaakt 'in gevallen waarin de activiteit 500.000 bezoeken of 
meer per jaar aantrekt. of betrekking heeft op een oppervlakte van 50 ha of meer'. Als 
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Adviseurs verkeer cn vnwa 

besluit van een overheidsorgaan ter voorbereiding waarvan het MER moet worden 
gemaakt, is aangewezen de 'vaststelling van e n  mimteiijk plan dat als eerste in de 
mogelijke aanleg voorziet'. 

Aangezien wordt verwacht dat de megabioscoop circa 2 miljoen bezoeken per jaar 
aantrekt, zal een MER moeten worden opgesteld. 

Docl staftnotitie 

Het door de initiatiefnemer (Wyckervcstc) op te stellen MER moet voldoen aan de 
richtlijnen die door het bevoegd gezag (gemeente Kerkrade) dienen te woden vastge- 
steld. 
Ten behoeve van een zinvolle inspraak. advisering over en vaststelling van de richtlik 
nen voor het MER moet de initiatiefnemer een startnotitie opstellen. In deze start- 
notitie dienen, conform de regeling startnotitie milieu-effectrapportage van november 
1993, de volgende aspecten aan de orde te komen: 

het docl van de activiteit (realisatie van de megabioscoop); 
de aard en omvang van de te ondernemen activiteit; 
een beschrijving van de locatie waar de activiteit wordt gedacht; 
een globale aanduiding van de milieugwolgcn; 
een overzicht van de relevante overheidsbesluiten ten aanzien van de activi- 
teit. 





Figuur 2.1: Ligging studiegebied 
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Voorgenomen activiteiten 

Doel van de activiteit 

Megabioscoop 
In de afgelopen jaren is een grote groei waar te nemen in de ontwikkeling van de aard 
en omvang van bioscopen, zowel in binnen- als in buitenland. Door vunicuwingen in 
de filmindustrie, maar ook door nicuwe marktconcepten in het aanbod van films 
wordt ingespeld op een grote behoefte om films te gaan zien, ook onder niet- 
traditionele bioscoopbezoeken. Het marktconcept voor de mcgabioscopcn heeft als 
belangrijke uitgangspunten een goede en directe bereikbaarheid per auto en fiets en zo 
mogelijk ook per opcnbaar vervoer, goede parkeerfaciliteiten en een eenvoudig stelsel 
van aanvangstijden, prijzen e.d. 
Uit onderzoek inzake het bezoek aan megabioscopen in België, Duitsland en Frankrijk 
blijkt namelijk dat het aantal bezoeken van de nicuwe megabioscopen niet ten koste 
gaat van het bezoek aan de bestaande bioscopen. Deze zijn vooral in het centrum van 
de steden gevestigd waar ook het grootste deel van het publiek vandaan komt. Het 
publiek van de nieuwe megabioscopen daarentegen is vooral afkomstig uit de buitcn- 
wijken van de agglomeratie en uit omliggende plaatsen (tot circa 30 tot 40 km af- 
stand). Van dit extra gegenereerde bezoek gaat een bdangrijke impuls uit naar de 
uitgaansindustrie. 

De megabioscoop in Kerkrade zal 20 zalen bevatten met in totaal 6.000 zitplaatsen en 
zal daarnaast nog eens aan verschillende horecavoorzieningen ruimte bieden. Vcr- 
wacht mag worden dat realisatie van de megabioscoop aan veel inwonen van Zuid- 
Limburg een nieuwe mogelijkheid tot recreatie en vermaak zal bieden. De prognose is 
dat de megabioscoop jaarlijks circa 2 miljoen bezoeken zal gaan trekken. 
Door deze ontwikkelingen zullen ook belangrijke economische voordclen optreden. 
Het plan zal tijdelijk en stmctureel een groot aantal arbeidsplaatsen oplweren. 

De gekozen locatie voor de megabioscoop is het bedrijvcntcmin 'Locht'. In figuur 2.1 

is de locatie met omgeving in beeld gebracht. Paragraaf 2.3 gaat nader in op de loca- 
tie. 

Overige actiuiteitm in het plangcbicd 
Bij de ontwikkeling van de megabioscoop moet een relatie worden gelegd met het 
nabij te realiseren stadion van de voetbalvereniging Roda JC (noordelijk in het plan- 
gebied) en de nieuwe bouwmarkt van Hombach (westelijk van het stadion langs de 
Keulscweg (N28 1). Het stadion is in aanbouw, de bouwmarkt is m d s  opengesteld. 
Deze relatie richt zich onder meer op het verkeer (ontsluiting, gebruik, afwikkeling) 
maar ook op het parkeren. In de m.c.r. zal daarom niet alleen naar de effecten van de 
megabioscoop worden gekeken maar ook naar de effecten van de overige activiteiten 
en de wisselwerking daarnissen. 
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Thans wordt ten aanzien van bezoekersaantallen het volgende vermeld: 
Commerciële mimten in het stadion: 
. Zuidzijde: muxmentsccntrum met circa 30.000 bezoeken per jaar 

(i 00 per dag verdeeld over de gehele dag en avond); 
Oostzijde: perifere detailhandel met circa 100.000 bezoekers per jaar 

50% verdeeld ovcr de werkdagen en 50% op zaterdag); 
. Westzijde: hoofdgebouw Roda JC met circa 240.000 bczoekers per 

jaar prognose: gemiddeld 12.000 bezoekers per wedstrijd; 
circa 20 wedstrijden per jaar; 60% op zaterdagavond en 
40% op werkdagen); 

. Noordzijde: uitgaansccntmm met circa 20.000 bezoekers per jaar 
(20% overdag en 804b vanaf 23.00 uur met name in het 

wekend); 
- Hombach: het betreft hier ten bouwmarkt met een tuincentrum als perifere dc- 

tailhandel. Het bmto vloeroppervlak bedraagt circa 15.000 m'. Dit bedrijf zal in 
de komende periode nog nadere gegevens verstrekken over het aantal te ver- 
wachten bczoekers, de herkomsten van die bezoeken. de vcrdeling in de tijd en 
aanvullende gegevens ovcr het bczoekersgcdrag. 

Aard ui omvang van de voorgenomen activiteit 

Als gevolg van de functie zal de megabioscoop ten belangrijke verkeenaantrekkende 
werking hebben. Voor het bepalen van de effecten hiervan H het belangrijk inzicht te 
hebben in: 
- de aantallen bezoekers die verwacht worden; 
- de tijden waarop ze aankomen en vertrekken; 
- het ve~oermiddel waarmee ze komen; en 
- indien ze met de auto komen: hoeved personen er gemiddeld in i t n  auto zitten. 

Bczockcrsaantallcn 
In tabel 2.1 zijn het aantal en de aankomst- en vertrektijden van de bezoekers van het 
bioscoopcomplex weergegeven. Bij de berekening hiervan is uitgegaan van ten com- 
plex met 6.000 stoelen. De verdeling van de bezoekers is met name gebaseerd op de 
verdeling van de bezoeken van vergelijkbare compluten in Europa. 
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vcrtonmg 

&g 14.30 uur 17-00 uur 10.00 uur 21.30 uur & g t o t d ~ ~ ~  
maandag 300 150 1.550 850 2.850 
d i d g -  300 150 1.550 850 2.850 
woensdag 300 150 1.550 850 2.850 
dondadag 300 150 1.550 850 2.850 

vrijdag 300 300 2.550 2.550 5.7 00 
utcrdilg 550 550 5.200 5.100 11.500 
zondag 2.900 2.900 4.550 1.150 11.500 
wccktoblcn 4.950 4.350 18.500 12.300 40.100 

Tabel 2.1: Vcrdeliiig bczockm ovcr dc wcck en per vertoning 

De verdeling van de bezoeken zoals wcergegwen in tabel 2.1 heeft betrekking op een 
normale week. In deze weken is gemiddeld maximaal 509b van de stoelen bezet met 
e n  uitloop bij de avondvoorstellingen in het weekend naar e n  maximum bezetting 
van circa 8 5%. Tijdens speciale perioden, zoals vakantieperioden en tijdens fdmfesti- 
vals, kan tijdens de topdmktc 1009b van de stoelen bezet zijn. Dit zal naar schatting 
enkele wcken per jaar het geval zijn. 

De omvang van overige functies is relatief gering. Veel extra verkeer zullen deze 
functies daarom niet genereren. 

Aankomst- or vertrcktijdcn 
De verdcling van de aankomst- en vertrektijden, die uit onderzoek is waargenomen, is 
weergegeven in tabel .2.2. 

voontciiing van aankomst tussen v ~ h r u r p  
14.30 uur 13.30-14.30 uur 16.15-17.15 uur 
17.00 uur 16.00- 17.00 uur 18.45-19.30 UW 
20.00 uur 19.00-20.00 uur 2 1.45-22.30 uur 
22.30 uur 22.00-22.30 uur 00.00-00.30 uur 

Tabel 2.2: Vcrdeliiig aankomst- en vertrektijden 

Vcrdcling vervocrswijzen 
De verdeling van vervoerswijzen is gemiddeld genomen opgebouwd uit 8 5% auto. 
109b openbaar vervoer en 5% fiets. Speciaal voor de verdeling van vervocrswijzen met 
betrekking tot de megabioscoop is onderscheid gemaakt tussen de middag en de 
avond. Bij de avondvoorstellingen wordt daarbij ook nog eens onderscheid gemaakt in 
[vroege) avondvoorstelling en de laatste voorstelling. 
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(voor 17.00 uur) avondwonttb~g huidig openbaar--bod 
auto 80U 90% 1009b 
openbaar venoer l(# 5% mb 
fictr 109b 5% 0% 

Als gevolg van sociale onveiligheid zal 's avonds (met name rond de laatste voontcl- 
h g )  het aandcel fietsen klein zijn. 

Gcmiddeldc autobczctting 
De gemiddelde autobezetting is van grotc invloed op de te verwachten howcelheid 
verkeer. Er wordt uitgegaan van ten gemiddelde bezettingsgraad van drie personen. 
De bezettingsgraad varieert wel in de loop van de tijd. Voor de vroege avondvoorstel- 
ling zal de bezettingsgraad rond de 3-3,5 liggen. terwijl dit bij de laatste voorstelling 
ongeveer 2.5 zal zijn. 

Hcrkomstcn bczockcrs 
Van de bezoeken van soortgelijke megabioscopen is bekend dat zij gemiddeld een 
reistijd per auto van circa 30 minuten hebben. 
Een megabioscoop in Kerkrade zal een stek regionale hinctie krijgen voor met name 
Zuid-Limburg en Belgisch Limburg. 

Locatic 

Locatic-eisen 
Aan een voorziening als de megabioscoop worden de volgende locatie-eisen gesteld: 
- een goede bereikbaarheid per auto; 
- cen goede bereikbaarheid per openbaar vervoer vanuit de herkomstgcbieden 

(locatie bij voorkeur bereikbaar met trein en bus); 
een goede bereikbaarheid per fiets; 
voldoende bouwoppervlak; 
voldoende ruimte voor parkeergelegenheid (met name bij cen volledige bezetting 
van het aantal stoelen); 
een omgeving die weinig milieugevoelig is (dus weinig woningen in de dimte  
omgevi ng) ; 

- gelegen binnen een grotc agglomeratie. 

Aan deze eisen voldoet de locatic 'Locht' in de toekomst. Binnen deze locatie doen 
zich twee mogelijkheden voor: 
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1. e n  ligging ten noorden van het stadion. De megabioscoop komt in dat geval 
tussen het stadion en de Imstenradcmeg te liggen. De ruimte op het terrein wordt 
daarmee efficiënt benut. 

2. Een ligging zuidelijk van het stadion met een ontsluiting op de Wicbachstraat. 
In het begin van de m.e.r. zal in overleg met alle betrokkenen worden bekeken in 
welke mate beide mogelijkheden uitvoerbaar zijn gelet op ~ i m t c k l a g ,  parkccnituatic 
e.d. en welke de voorkeur geniet. In het MER zal dat nader worden beschreven. 
Hierbij kan worden aangetekend dat vanuit optiek van bereikbaarheid geen grote ver- 
schillen zullen bestaan tussen de twee liggingen. 

Een aantal van bovenstaande punten wordt in het navolgende toegelicht: de bereik- 
baarheid voor de auto. fiets en openbaar vervoer, en de parkeenituatic. 

Bercikbaarhcid a u toverkm 
Het gebied waar de megabioscoop zal worden gerealiseerd, is god bereikbaar vanuit 
het noorden en zuiden vanaf de N28 1 en via de HeerIerbaan. Vanuit de beide andere 
richtingen is de megabioscoop via de Imstcnrademcg en via de N300 (Hamstraat, 
Rolduckerwcg) bereikbaar. Het plangebicd wordt intern ontsloten door de Wiebach- 
straat richting Beitel (zuid). de Wiebadistraat op de Locht (oost) en op de afrit Im- 
stenraderweg (noord). 

De kwaliteit van de vcrkcenaf~ikkding op de Imstenrademeg is in de huidige situatie 
op een aantal momenten reeds problematisch. Door de komst van de bouwmarkt en 
het nieuwe in aanbouw zijnde stadion zal die problematiek groter worden. De aard en 
omvang daarvan is thans nog onvoldoende bekend. De gemeente Kerkrade acht het 
gewenst om de verkeersconsequenties voor de Imstenrademeg en eventueel een 'op- 
stuwing* van de N28 1 als gevolg van de ontwikkelingen spoedig te onderzoeken. 
Vooruitlopend op de m.c.r. zal op korte termijn met een verknnondenoek worden 
gestart dat daarna in het MER zal worden geïntegreerd. 

Bercikbaarhcid opmbaar vcrvoa 
- Treinverbindingen 

Kerkrade wordt ontsloten door t i n  treinverbinding. Dit is de lijn: Kerkrade-Eijs- 
den. 
Deze trein doet ook Heerlen aan. waar overgestapt kan worden op treinen rich- 
ting het noorden. 
De lijn Kerkrade-Eijsdcn wordt bereden door een stoptrein en hcefi een frequentie 
van twec keer per uur. Na 19.00 uur heeft de trein e n  frequentie van nog slechts 
&n keer per uur. 
De laatste trein vertrekt om 00.02 uur richting Heerlen, Maastricht en heft als 
eindbestemming Eijsden. 
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- Busverbindingen 
Momenttel rijden in Kerkrade g e n  stadsdiensten. wel wordt de gemeente door 
een zevental streekdiensten ontsloten. Echter deze strcckdicnstcn ontsluiten het 
bedrijventemin in beperkte mate. 

Bereikbaarheid fictsvc~kcer 
Naast de bereikbaarheid voor de auto en het openbaar vervoer is de bereikbaarheid 
van de megabioscoop voor de fiets van belang; Voor bioscoopbczotken uit Kerkrade, 
Landgraaf en Hceden ligt de bioscoop op fietsafstand. 

Aanwczigc parkmcapaciteit 
Een eerste indicatie van het benodigde aantal parkeerplaatsen is 2.000. In de m.c.r. 
moet nader worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om parkeerterreinen van 
het Roda-stadion en bedrijven (zoals tui grote bouwmarkt) op de locatie 'Locht' nader 
te onderzoeken. 

In het MER zullen de volgende alternatieven voor de te realiseren megabioscoop in 
beschouwing wordcn genomen: 
1. Het nulaltcrnatief 

In het nulalternatief wordt de autonome ontwikkeling van het studiegebied uitge- 
werkt zonder dat de voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd. 

2. Het planalternatief 
In het planalternatief is de voorgenomen activiteit, de realisatie van de mcgabios- 
coop in Kerkrade, uitgewerkt. Hierbij wordt een eerste onderscheid gemaakt in de 
twee varianten voor de ligging binnen het plangebied. Afhankelijk van de keuzes 
die daarvoor worden gemaakt zal voor een of voor beide mogelijkheden de vol- 
gende sccnario's/varianten worden bestudeerd en beschreven: 
- Een variant waarbij wordt uitgegaan van een week met e n  hoogste bezetting 

van 50%. Dit zal het grootste deel van het jaar zijn. 
Een variant waarbij wordt uitgegaan van een weck met een hoogste bezetting 
van 10096. 

Een variant waarbij wordt uitgegaan van een weck in combinatie met een 
voetbalwedstrijd. 

- Een variant met een megabioscoop met cen capaciteit van 4.000 zitplaatsen. 
3. Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) 

Er zal. mede op basis van dc'rtsultaten van de altematieven 1 en 2. een altema- 
tief worden ontwikkeld dat gericht is op het voorkomen/bepcrken van de ver- 
keen(leefbaarhcids)problemen en de bereikbaarhcidsproblcmen. Bij dit alternatief 
zullen. uitgaande van de beschreven locatie en omvang daarvan. maatregelen ter 
stimulering van het gebruik van de fiets en het opcnbaar vervoer behoren. Het 
gaat om een pakket maatrtgelcn in combinatie met autoregUlerendc maatregelen. 
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Belangrijke aandachtspunten binnen deze altematiwen zijn: 
- verkeer; 
- milieu; 
- bodem en water; 
- ecologie en landschap; 
- mimtegebmik; 
- duurzaamhcidsaspccten; 
- stedenbouw. 

Studiegebicd 
De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de invlocd van het verkeer dat 
door de megabioscoop wordt veroorzaakt. Als studiegebied wordt beschouwd het 
gehele industrietemin Locht en de invalswegen en omgeving van: 
- N281; 

- Imstenraderweg; 
- Locht; 
- 3001Beitel 
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Procedures en besluiten 

Proccdurc m.c.r. 

De procedure voor de m.c.r. is weergegeven in figuur 3. i. De toaending van deze 
startnotitie, opgesteld door de initiatiefnemer (VVyckervestc), is het begin van de 
m.t.r.-procedure. Op basis van de startnotitie, de inspraakreacties en de adviezen van 
de Commissie voor de milieu-effectrapportage (Cmer) en de overige adviseurs, stelt het 
bevoegd gezag (de gemeente Kerkrade) vervolgens de richtlijnen voor het MER op. 

In het proces om tot het MER te komen zal periodiek overleg plaatsvinden tussen initi- 
atiefnemer en de gemeente Kerkrade, waarbij ook de gemccnte Heerlen zal worden 
betrokken. Verder zal de Cmer op bepaalde momenten worden geïnfonncerd over de 
voortgang. 

Nadat het MER is opgesteld, zal dit bekendgernaakt worden en wordt de mogelijkheid 
geboden tot inspraak met betrekking tot de inhoud van dit rapport. Twens wordt het 
rapport ter toetsing aan de Cmer gezonden en worden ten slotte de milieugevolgen 
ge&alueerd. 

In figuur 3.1. is een relatie gelegd met de ontwikkeling van het bestemmingsplan. 
Opgemerkt wordt dat voor het gebied al enige tijd gelegen ccn bestemmingsplan is 
opgesteld. Daarin was aanvankelijk ook voorzien in ccn megabioscoop. Vanwege h a  
ontbreken van voldoende inzicht in de aard. omvang en functioneren van een derge- 
lijke voorziening. is de megabioscoop nog niet planologisch ingepast. De gemeente zal 
hiervoor een nieuwe procedure starten. 
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Effecten 

Algemeen 

De milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven zullen in het 
MER worden beschreven. In de studie naar de milieu-effecten van de megabioscoop 
zijn vooral de milieu-effecten, die door de verkeersaantrekkende werking van de 
megabioscoop worden veroorzaakt, van belang. Dit zijn: 
- bereikbaarheid van het gebied; 

gevolgen van het parkeren bij de megabioscoop; 
geluidshinder als gevolg van de toename van het verkeer; 

- luchtverontreiniging langs de weg. 
In paragraaf 4.2 wordt ren indmk gegeven van de te onderzoeken verkceneffecten. 

Uitwerking vtrkeuseffecîen 

Bereikbaarheid vaIr liet gebicd 
De effectcn voor de bereikbaarheid van het gebied zijn gericht op de directheid. snel- 
heid, reisafstand en reistijd van de verschillende mogelijke vervoe~~~~' jzen.  te weten 
auto. openbaar vervoer en fiets. 

Gwolgen parkerm 
Wat betreft de parkeersituatie wordt nader bestudeerd welke effecten de sterke ver- 
keenaantrtkkende werking van de bioscoop he f t  op de parkcergelegenhcid bij de 
bioscoop en het stadion en in het overige deel van het industrieterrein bij de verschil- 
lende alternatieven. 

Milia-cffcctcn 
Als gevolg van de toename van de vcrkeersïntensiteiten op een aantal wegvakken, zal 
er sprake zijn van een toename van het aantal milieu-effecten. Het betreft hier cen 
toename van de geluidshinder en luchtverontreiniging langs deze wegvakken. In het 
MER zullen deze effectcn nader worden onderzocht. 

Z?istrurnentanum 
Het berekenen van de effectcn zal onder andere met behulp van het verkeersmodel van 
Kerkrade als onderdeel en verfijning van het Nieuw Regionaal Model Zuid-Limburg 
worden uitgevoerd. Het model voor Kerkrade is fijnmazig en is in bezit van Goudappel 
Coffeng. Daarnaast beschikt het model over een verkcenmilieukaart waarme ver- 
scheidene milieugevolgen in beeld kunnen worden gebracht. 
Voor een goede prognose is het gewend dat cen directe afstemming plaatsvindt met 
de gemeente Heerlen. 




