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Geacht College,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een aanvullend richtlijnenadvies uit te brengen in het kader van het
MER Eemcentrum1.
Overeenkomstig uw verzoek bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan.
CSG Eemkwartier B.V., een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de gemeente
Amersfoort en Heijmans Infrastructuur B.V., had het plan om een themacentrum (het
Eemcentrum) aan te leggen in het centraal stadsgebied- Noord van Amersfoort. In 2001
is hiervoor een m.e.r. gestart en door de Commissie begin 2002 een richtlijnenadvies
uitgebracht. Het MER wordt opgesteld ten behoeve van het vaststellen van de uitwerking
van het bestemmingsplan.
Eind 2003 is de Ontwikkelingsmaatschappij Centrumplan Amersfoort (OCA) initiatiefnemer geworden. Het themacentrum zou een mix van culturele, recreatieve en educatieve functies gaan vervullen en omvatte onder meer een megabioscoop, een multimediacentrum, culturele voorzieningen, horeca, kantoren en appartementen. Het multimediacentrum zit sinds januari 2003 niet meer in de plannen. Verder zijn een aantal inhoudelijke en procedurele wijzigingen voorgesteld. Hiervoor is een aanvulling op de startnotitie
opgesteld. De aanvulling is ter visie gelegd, dit is bekend gemaakt in de Stadsberichten
van 1 december 20042.
De Commissie heeft via het bevoegd gezag geen inspraakreacties ontvangen.
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Zie bijlage 1 en 1A.
Zie bijlage 2.
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Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3. De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies ‘de
Commissie’ genoemd. Het doel van het advies is om aan te geven in aanvulling op het al
eerder opgestelde richtlijnenadvies welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen.
De Commissie adviseert de eerder vastgestelde richtlijnen als basis te nemen voor de
nieuw vast te stellen richtlijnen. Op slechts enkele punten adviseert de Commissie aanpassing. Dit betreft:
Het aspect lucht
Indien er sprake is van een verkeersintensiteit van 7.500 mvt/etmaal4 (het gaat dus niet
om toe- of afname, maar om de hoeveelheid op zich) of meer dient het volgende te worden uitgewerkt:
Mitigerende en compenserende maatregelen
Indien zou blijken dat een of meer alternatieven leiden tot het overschrijden van grenswaarden voor de luchtkwaliteit, ook al is dat toe te schrijven aan bijvoorbeeld het heersende achtergrondniveau, dan dient te worden aangegeven, welke maatregelen genomen
kunnen worden om zoveel mogelijk te voldoen aan de grenswaarden5.
Milieueffecten
De beoordeling van de concentraties aan luchtverontreinigende stoffen moet plaatsvinden aan de hand van de grenswaarden voor de immissies van NO2 en fijn stof (PM10). De
hieronder genoemde normen zijn afkomstig van vigerende regelgeving, gebaseerd op Europese richtlijnen. Voor stikstofdioxide moet in het MER:
 op kaart worden aangegeven waar de grenswaarde voor het jaargemiddelde van 40
μg/m3 wordt overschreden en hoeveel woningen en andere gevoelige bestemmingen
er binnen dat overschrijdingsgebied liggen. Ook de hoogste waarde binnen dit gebied
moet worden aangegeven6;
 worden aangegeven hoe vaak per jaar de uurgemiddelde concentratie groter is dan
200 μg/m3 7.
Voor fijn stof (PM10) moet in het MER:
 op kaart worden aangegeven in welk gebied de grenswaarde voor het jaargemiddelde
van 40 μg/m3 wordt overschreden en hoeveel woningen en andere gevoelige bestemmingen er binnen dat overschrijdingsgebied liggen: ook de hoogste waarde binnen dit gebied moet worden aangegeven;
 op kaart worden aangegeven tot op welke afstand van de weg de grenswaarde voor
de 24 uurgemiddelde concentratie wordt overschreden; indien deze grenswaarde ten
gevolge van het heersende achtergrondniveau altijd wordt overschreden, dient voor
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Voor de samenstelling zie bijlage 3.
mvt = motorvoertuigen.
Zie ook uitspraak 200308160/1, 12 mei 2004 van de Raad van State inzake A1 traject Hoevelaken - Barneveld.
De Commissie wijst erop dat de luchtkwaliteitsnormen die het Besluit luchtkwaliteit geeft niet alleen gelden voor
woningen en gevoelige bestemmingen, maar ook voor de buitenlucht in het algemeen (zie uitspraak 200401178/1,
15 september 2004 van de Raad van State inzake Wegverbreding A2 Den Bosch-Eindhoven).
De Commissie merkt op dat het niet te verwachten is dat dit uurgemiddelde overschreden zal worden. Hetzelfde
geldt voor overschrijding van de grenswaarden voor benzeen, zwaveldioxide, koolmonoxide en lood. Toch beveelt de
Commissie aan het uurgemiddelde en de grenswaarden aan de orde te stellen in het MER, gezien de recente
jurisprudentie. Dit kan kwalitatief.
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een representatieve afstand van de weg te worden vastgesteld hoe vaak het daggemiddelde van PM10 groter is dan 50 μg/m3.
Externe veiligheid
Het spanningsveld tussen ruimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid staat de laatste
jaren sterk in de schijnwerpers. Omdat het Eemcentrum direct naast de spoorlijn is
gelegen is een zorgvuldige afweging van de transportrisico's noodzakelijk. Voor een goede beoordeling is het van belang om naast de wettelijke normen voor plaatsgebonden en
groepsrisico tevens de zelfredzaamheid (mate waarin aanwezigen weg kunnen komen),
de beheersbaarheid (mogelijkheden voor brandweer en hulpdiensten) en het resteffect
(schatting van schade indien toch ongeval plaatsvindt)8 in beschouwing te nemen.
Alternatief stadsrand parkeren en scenario halte Koppel
De onderbouwing voor het laten vervallen van het alternatief stadsrand parkeren vindt
de Commissie niet voldoende. Zij adviseert dit in het MER nader toe te lichten.
De initiatiefnemer wil het scenario waarin wordt uitgegaan van het doorgaan van de
halte Koppel niet verder uitwerken. Dit is alleen terecht indien hierover een besluit is
gevallen. Indien echter nog geen besluit over het station is gevallen adviseert de Commissie de oorspronkelijke richtlijnen te behouden.
Beoordelingsaspecten
De Commissie is het niet eens met het voorstel van de initiatiefnemer om de aspecten
leefbaarheid en sociale veiligheid niet meer te behandelen in het MER. De kwaliteit van
de openbare ruimte en (sociale) veiligheid zijn aspecten die grote invloed hebben op het
leefmilieu in het gebied. Zij verdienen daarom aandacht in het MER. Derhalve adviseert
de Commissie geen aanpassing van de richtlijnen voor deze aspecten.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag nadere informatie over het vervolg van dit project
krijgt toegestuurd.
Hoogachtend,

drs. J.G.M. van Rhijn
voorzitter van de werkgroep
m.e.r. Eemcentrum

8

Het toetsingskader externe veiligheid zoals dat door de ministeries VROM, V&W, BZK en provincie Zuid-Holland is
ontwikkeld voor de ruimtelijke besluitvorming in de spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht biedt hiervoor een goede
leidraad.
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BIJLAGEN
bij het advies voor aanvullende richtlijnen voor het
milieueffectrapport Themacentrum Amersfoort

(bijlagen 1 t/m 3)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 16 november 2004
waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld
om advies uit te brengen

BIJLAGE 1A
Brief van het bevoegd gezag d.d. 1 december 2004 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 2
Kennisgeving van de startnotitie
in de stadsberichten 24 november 2004

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Ontwikkelingsmaatschappij Centrumplan Amersfoort (OCA)
Bevoegd gezag: Burgemeester en Wethouders van Amersfoort
Besluit: vaststelling van een bestemmingsplanuitwerking
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C10.1
Activiteit: De OCA is van plan een themacentrum (het Eemcentrum) aan te
leggen in het centraal stadsgebied-Noord van Amersfoort. Dit themacentrum
gaat een mix van culturele, recreatieve en educatieve functies gaat vervullen
en omvat onder meer een megabioscoop, culturele voorzieningen, horeca,
kantoren en appartementen. Het totaal aantal bezoekers van het Eemcentrum wordt geschat op 2.000.000 bezoekers per jaar.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 28 november 2001
richtlijnenadvies uitgebracht: 30 januari 2002
kennisgeving aanvulling op startnotitie: 1 december 2004
aanvullende richtlijnenadvies uitgebracht: 15 februari 2005
Samenstelling van de werkgroep:
prof.dr.ir. K.J. Beek (voorzitter rl)
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter arl)
ing. G. van der Sterre M.Sc.
drs. G. de Zoeten
Secretaris van de werkgroep: drs. M.C.E. Kits Nieuwenkamp (rl) en
drs. N.M.W. van Buren (arl).
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