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Geachte Raad,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER)
ten behoeve van de besluitvorming over Aanpak Stationsgebied Utrecht, locatie Holland
Casino.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

De m.e.r. procedure voor dit initiatief wijkt af van de gebruikelijke procedure. Het be-
sluit over het bestemmingsplan moet het mogelijk maken om het huidige casino voor
een periode van 5 jaar op de huidige locatie aan de Overste den Oudenlaan van Holland
Casino te continueren. Na deze vijf jaar wordt de bestemming van de locatie aangepast
doordat aan de bestemming ‘Jaarbeursdoeleinden’ een aantal restricties wordt gekop-
peld. Activiteiten met een grote publieksaantrekkende werking zullen dan niet meer zijn
toegestaan.

Holland Casino zal na 5 jaar een plaats krijgen binnen het Stationsgebied. De milieu-
effecten daarvan zijn onderdeel van de m.e.r. procedure voor de Herinrichting van het
Stationsgebied. Omdat in deze m.e.r. procedure al veel relevante informatie is gegeven
over de verkeer en vervoereffecten heeft de gemeente Utrecht er voor gekozen om het
MER 1e fase Stationsgebied te samen met de notitie Aanvulling MER 1e fase Stationsge-
bied Utrecht ten grondslag te leggen aan het besluit over het bestemmingsplan Hoek
Overste den Oudenlaan.
De Commissie heeft kennis genomen van de bij het bevoegd gezag binnen gekomen in-
spraakreacties.1
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Algemeen oordeel
De Commissie is van oordeel dat de notitie Aanvulling op het MER 1e fase Stationsge-
bied Utrecht samen met het MER 1e fase voldoende informatie geven voor het te ne-
men besluit over het bestemmingsplan.

Toelichting
De milieueffecten van een casino in een stedelijke omgeving worden in belangrijke mate
bepaald worden door de (piekbelasting van) verkeer- en vervoerstromen van en naar het
casino en de aanwezigheid van gevoelige bestemmingen in de directe nabijheid van de
aan- en afvoerwegen. Een milieueffectrapport voor dit type activiteit zal zich dan ook
vooral daarop moeten richten. Voor de locatie Overste den Oudenlaan zal het daarbij
gaan om tijdelijke effecten voor een periode van 5 jaar.

De notitie Holland Casino, Aanvulling op het MER 1e fase Stationsgebied Utrecht geeft
aan in hoeverre de al beschikbare informatie over de huidige en toekomstige verkeer- en
vervoerstromen  in het MER 1e fase voor de Herinrichting van het Stationsgebied bruik-
baar is voor de beschrijving van de aan verkeer en vervoer gerelateerde effecten. Aange-
geven wordt dat voor de huidige situatie het MER 1e fase aanpassing behoeft omdat
daarin ten onrechte uitgegaan is van 400.000 casino bezoekers, terwijl het aantal be-
zoekers feitelijk ruim 540.000 bedraagt. In de prognoses voor het Masterplan en het
meest milieuvriendelijke alternatief uit het MER 1e fase is al rekening gehouden met een
geprognosticeerd bezoekersaantal van ruim 705.000 2. Dit behoeft derhalve geen aan-
passing.

De notitie Aanvulling op het MER 1e fase geeft goede informatie over de consequenties
van het hogere aantal bezoekers in de huidige situatie op de geluidkwaliteit. Terecht
wordt geconcludeerd wordt dat op de Overste den Oudenlaan sprake is van een toename
van 3 d(B)A en op de overige wegen van 4 d(B)A. De Commissie merkt daarbij overigens
op dat de presentatie in tabel 2 verwarrend is, omdat in kolom 2 de gemiddelde intensi-
teit in de nachtperiode wordt gegeven en in kolom 3 de totale belasting in de nachtperi-
ode.

Bij de ontwikkeling van een meest milieuvriendelijk alternatief (mma) voor het casino op
de huidige locatie is aan de orde of een toename in geluidbelasting leidt tot toename van
hinder op geluidgevoelige bestemmingen en zo ja, welke mitigerende maatregelen ge-
troffen kunnen worden. De enige bestemming die in de huidige situatie formeel als ge-
luidsgevoelig moet worden aangemerkt is de kop van het appartementencomplex aan de
Gershwinlaan. Hier is echter sprake van een dove gevel en zijn mitigerende maatregelen
niet reëel. Afhankelijk van hun exacte ligging ondervinden echter mogelijk ook de woon-
boten in het Merwedekanaal hinder. Indien dit het geval is, verdient het aanbeveling om
bij de besluitvorming over het bestemmingsplan Hoek Overste den Oudenlaan maatre-
gelen in overweging te nemen om deze hinder zo veel mogelijk te beperken, zoals andere
routering van vertrekkende bezoekers in de nacht.

                                             

2 Notitie Aanvulling MER 1e fase, pagina 21, Bijlagen
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Bij de ontwikkeling van een mma voor een casino dient in principe ook aandacht be-
steed te worden aan de manier waarop op een duurzame wijze omgegaan kan worden
met o.a. energie, water en flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden. Gegeven het feit het
casino nog slechts 5 jaar op de huidige locatie zal functioneren is informatie over ver-
gaande maatregelen op dit vlak naar de mening van de Commissie geen reële vraag. Zij
wijst er wel op dat wanneer te zijner tijd voor een wijziging van de Jaarbeurslocatie
m.e.r. aan de orde is, duurzaamheidaspecten daarin aandacht moeten krijgen.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt
toegestuurd.

Hoogachtend,

drs. H.G. Ouwerkerk
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Aanpak Stationsgebied Utrecht, locatie Hol-
land Casino
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BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 5 maart 2004 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen



BIJLAGE 2

Kennisgeving van het milieueffectrapport
in Ons Utrecht d.d. 17 maart 2004



BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Holland Casino

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Utrecht

Besluit: vaststellen bestemmingsplan

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 10.1

Activiteit: Tijdelijke continuering van het huidige casino (met een bezoekers-
aantal van meer dan 500.000 bezoekers) op de huidige locatie aan de Overste
den Oudenlaan van Holland Casino. Na vijf jaar wordt de bestemming van de
locatie aangepast.

Procedurele gegevens:
Bekendmaking Aanvulling op het MER 1e fase Stationsgebied Utrecht: 17
maart 2004
Toetsingsadvies Holland Casino uitgebracht: 3 mei 2004.

Bijzonderheden: Het besluit over het bestemmingsplan moet het mogelijk
maken om het huidige casino voor een periode van 5 jaar op de huidige loca-
tie aan de Overste den Oudenlaan van Holland Casino te continueren. Na
deze vijf jaar wordt de bestemming van de locatie aangepast doordat aan de
bestemming ‘Jaarbeursdoeleinden’ een aantal restricties wordt gekoppeld.
Activiteiten met een grote publieksaantrekkende werking zullen dan niet meer
zijn toegestaan.
Holland Casino zal na 5 jaar een plaats krijgen binnen het Stationsgebied. De
milieu-effecten daarvan zijn onderdeel van de m.e.r. procedure voor de Herin-
richting van het Stationsgebied. De gemeente Utrecht heeft er voor gekozen
om het MER 1e fase Stationsgebied te samen met de notitie Aanvulling MER
1e fase Stationsgebied Utrecht ten grondslag te leggen aan het besluit over het
bestemmingsplan Hoek Overste den Oudenlaan.

De Commissie concludeert in haar toetsingsadvies dat de Aanvulling op het
MER te samen met het MER 1e fase Stationsgebied Utrecht voldoende infor-
matie geeft voor de besluitvorming. Met name aan verkeer en vervoer gerela-
teerde effecten zijn bij dit project relevant. De stukken geven hierover goede
informatie, zowel over de huidige als de toekomstige situatie. Daarnaast zijn
bij dit type projecten duurzaamheidaspecten relevant.  Aangezien het om een
bestaande bestemming gaat, die tijdelijk wordt verlengd zijn vergaande maat-
regelen op dit punt naar de mening van de Commissie niet reëel. Wanneer te
zijner tijd voor een wijziging van de Jaarbeurslocatie m.e.r. aan de orde is,
dienen duurzaamheidaspecten in dat MER aandacht te krijgen.

Samenstelling van de werkgroep:
dr. G.J. van Blokland
ir. J.E.M. Lax
drs. H.G. Ouwerkerk (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep: ir. V.J.H.M. ten Holder.



BIJLAGE 4

Lijst van inspraakreacties en adviezen

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

1. 20040413 Bewoners Overleg City Project
(BOCP)

Utrecht 20040422

2. 20040405 Bewonerscie Nieuw Welgelegen Utrecht 20040422





Aanpak Stationsgebied Utrecht, locatie Holland Casino

Het besluit over het bestemmingsplan moet het mogelijk maken
om het huidige casino voor een periode van 5 jaar op de huidige
locatie aan de Overste den Oudenlaan van Holland Casino te con-
tinueren. Na deze vijf jaar wordt de bestemming van de locatie
aangepast doordat aan de bestemming ‘Jaarbeursdoeleinden’ een
aantal restricties wordt gekoppeld. Activiteiten met een grote pu-
blieksaantrekkende werking zullen dan niet meer zijn toegestaan.
Holland Casino zal na 5 jaar een plaats krijgen binnen het Stati-
onsgebied. De milieueffecten daarvan zijn onderdeel van de m.e.r.
procedure voor de Herinrichting van het Stationsgebied. De ge-
meente Utrecht heeft er voor gekozen om het MER 1e fase Stati-
onsgebied te samen met de notitie Aanvulling MER 1e fase Stati-
onsgebied Utrecht ten grondslag te leggen aan het besluit over het
bestemmingsplan Hoek Overste den Oudenlaan.
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