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o Samenvatting

Voor u ligt de samenvatting van het mileueftectrapport (MER), opgesteld ten behoeve van de

ruimtelijke besluitvorming over de ontwikkelingen op de kop van het Jaarbeursterrein (vrijstelling

op grond van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening). Het gaat om een vestiging van Holland

Casino, een megabioscoop van Wolft Cinemagroep en een parkeervoorziening. Het

Jaarbeursterrein ligt in het Stationsgebied Utrecht, waarvoor al diverse mileuonderzoeken zijn

uitgevoerd (MER 1" fase, 5MB en aanvullend MER). De beschreven milieueftecten in deze

rapportages zijn echter van een hoog abstractieniveau en richten zich op het stationsgebied als

totaal. De milieueftecten van de ontwikkeling van de kop van het Jaarbeursterrein zijn hierin niet

herkenbaar gepresenteerd. Daarom moest hiervoor alsnog een m.e.r. worden doorlopen. De

resultaten hiervan treft u aan in voorliggende rapportage. Het MER geeft antwoord op de vragen

die in de richtlijnen zijn opgenomen. De richtlijnen zijn op 20 juni 2006 vastgesteld door de het

college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Het Jaarbeursterrein en het plangebied kop Jaarbeursterrein
Het Jaarbeursterrein ligt naast een groot OV.knooppunt (centraal station) en wordt omsloten door

de Croeselaan, de achterzijde van de kantoorbebouwing aan de Graadt van Roggenweg, de Van

Zijstweg en de Fentener van Vlissingen kade. Het plangebied voor de m.e.r. omvat een klein deel
van het Jaarbeursterrein en ligt tussen de huidige Jaarbeurshallen, het Veemarktplein en de
Croeselaan. In figuur 0.1 is de ligging van het plangebied in zijn directe omgeving weergegeven.
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Figuur 0.1 Het plangebied in zijn omgeving

Ontwikkeling van de kop van het Jaarbeursterrein
De plannen voor het Jaarbeursterrein maken deel uit van het Structuurplan Stationsgebied

Utrecht. Een belangrijke peiler in het Structuurplan is de zogenaamde Centrumboulevard die zich

uitstrekt van de oostzijde naar de westzijde van het Stationsgebied en het Jaarbeursterrein

doorkruist. Aan de Centrumboulevard krijgen onder andere nieuwe grootstedelijke

amusementsbestemmingen een plek. Op de kop van het Jaarbeursterrein worden een vestiging

van Holland Casino, een Megabioscoop en parkeervoorzieningen gerealiseerd. Ook andere

functies krijgen een plek op de kop van het Jaarbeursterrein, bijvoorbeeld een hotel, kantoren en
woningen. De m.e.r..plicht heeft echter alleen betrekking op het casino en de megabioscoop.

Het casino en de megabioscoop worden gevestigd op aan elkaar grenzende kavels. Op de

begane grond van de megabioscoop is een foodcourt verwerkt. De parkeervoorziening is

gesitueerd onder de megabioscoop en het casino. In totaal komen er ongeveer 1.500

parkeerplaatsen. Daarvan zijn er circa 900 ter vervanging van de bestaande parkeerplaatsen op

het Jaarbeursterrein, die vervallen door de komst van megabioscoop en casino en van andere

toekomstige ontwikkelingen. Het Casino krijgt in deze parkeergarage 600 plaatsen voor exclusief

gebruik.

Er wordt uitgegaan van de volgende bezoekersaantallen:

. Casino 1 miljoen per jaar

. Bioscoop 1,2 miljoen per jaar

12\86 MER Ontwikkeling Kop Jaarbeurslerrein
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Deze aantallen zijn gebaseerd op ervaringscijfers en toekomstprognoses, rekening houdend met

de capaciteit van de gebouwen.

Alternatieven en varianten
In het kader van dit MER worden geen locatiealternatieven beschreven. Het Masterplan

Stationsgebied Utrecht is door de gemeenteraad van Utrecht vastgesteld in 2003 (geactualiseerd

in 2004) en het Structuurplan Stationsgebied (de planologisch-juridische vertaling van het

Masterplan) is door de gemeenteraad vastgesteld op 14 december 2006. Hiermee zijn de keuze

voor de locatie en het programma vastgesteld. Een nulalternatief is conform de richtlijnen dan ook

niet meegewogen als volwaardig alternatief. Om de eftecten van de voorgenomen activiteit goed

te kunnen beoordelen is in het MER wel beschreven wat er zou gebeuren wanneer de geplande

activiteiten geen doorgang zouden vinden (autonome ontwikkeling). Het programma van de

initiatiefnemers (casino, megabioscoop en parkeervoorziening) is het uitgangspunt in de

procedure. Op grond hiervan zijn in het MER twee alternatieven uitgewerkt: de voorgenomen

activiteit en het meest mileuvriendelijk alternatief (MMA).

Voor de verdeling van de autobezoekers over de verschilende parkeervoorzieningen zijn vier

varianten beoordeeld:
1. 600 parkeerplaatsen Croeselaan, 900 Van Zijstweg

2. 1.500 parkeerplaatsen Croeselaan

3. 750 parkeerplaatsen Croeselaan, 750 van Zijstweg

4. 1.500 parkeerplaatsen Van Zijstweg

Mileueffecten
De milieugevolgen van de geplande activiteit zijn afgezet tegen de autonome situatie: de
ontwikkelingen in en rondom het Jaarbeursterrein wanneer de plannen voor de ontwikkeling van

de kop van het Jaarbeursterrein niet uitgevoerd zouden worden.

MER Ontwikkeling Kop Jaarbeursterrein 13\86
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Tabel 0.1 Samenvatting mileueffecten

(Milieu)aspect

Woon- en leefmilieu

Onderdeel ToelichtingEffect

Luchtkwaliteit Door toepassing salderingsmaatregelen

geen knelpunten. Zie afzonderlijke

------------------------------------------------------____________Jl'£titri'P.P9!:tage____________________________.
Geluid 01- Er is sprake van een geringe toename van

o

______________________________________________________________________9e!~!!____________________________________.

.Qy~!!sE!_~lli~!l5!yQ!.~!.___________________________________________________________________________________

Bodem en Water 0 Voorkomen moet worden dat
grondwaterverontrejnigingen worden

___________________________________________________________________~~!1~!!p_~~e~y!:!E~~~~~__________________

Groen 0 Er zijn geen belangrijke natuurwaarden in
het plangebied, foerageerlocatie

__________________________________________________________________'!I!_e,~.!J~!D.EJ~!.9~~1!~2!J_I!~tcl_____________

Cultuurhistorie en archeologie 0/- Archeologische verwachtingswaarde is

hoog, op basis van resultaten aanvullend

archeologisch onderzoek moet besloten

_____________________________________________________~_____________ worden _'29P..!:I!'!~..!:~_~p.2c!~~~~~_~~~_____

Duurzaamheid + Duurzaamheid is één van de leidende
________________~_________________________________________~__~________________..~!l2Jp.§_~E.!~.~L2~!!_~P____________________

Bouwhinder 0/- (Beperkte) hinder is niet te voork6men.
.._..__~..._____________._______________________.________._______________..!iri~£!J~p_l!Q~P.!~£l!~!!lt':~~!~g!_'l_._____

Veilgheid, wind, zon en 01+ Windhinder en bezonning worden in het

verlichting kader van het ontwerp van de bebouwing

_______________________________________________________________________J!_e,!:9.§_r:2!:~______________________________.

Het onderzoek naar de luchtkwaliteit is in een afzonderlijke rapportage vastgelegd. Hiernaar

wordt op deze plaats verwezen. Deze luchtrapportage maakt onderdeel uit van de planologisch-

juridische procedure en van dit MER.

De geluidsberekeningen in het kader van dit MER laten zien dat er op sommige plaatsen sprake

is van een toename van de geluidsbelasting. Er is echter nergens sprake van een overschrijding

van de maximaal toelaatbare grenswaarden.

Uit de tabel kan worden afgeleid dat er geen grote negatieve mileueftecten zijn te verwachten als

gevolg van de ontwikkeling van de kop van het Jaarbeursterrein.

14\86 MER Ontwikkeling Kop Jaarbeursterrein
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Meest mileuvriendelijk alternatief (MMA)
Het doel van het beschrijven van het MMA is tweeledig. A1ereerst zet het uitwerken van dit

alternatief de initiatiefnemer aan tot denken in meer milieuvriendelijke oplossingen. Daarnaast

draagt het MMA oplossing(en) aan die met het voornemen wordt vergeleken.

Tegenover de mogelijke milieunadelen van de ontwikkeling (geluid, luchtkwaliteit en dergelijke)

staan ook mileu- en ruimtevoordelen: intensief ruimtegebruik, dubbel grondgebruik, optimale

benutting van de ligging nabij een openbaarvervoersknooppunt en verbetering van de beleving

van het gebied.
Uit het onderzoek blijkt dat oplossingen die de hoeveelheid verkeer over de Croeselaan

beperken, het gunstigst zijn voor het woon. en leefmilieu langs de Croeselaan en het

Veemarktplein. Dit houdt in dat in het MMA alle autobezoekers naar de nieuwe parkeergarage

via de ingang aan de van Zijstweg, over P3, aan- en afrijden; in het MMA is er dus geen in. en

uitrit aan de Croeselaan. In het MMA rijdt ook het expeditieverkeer via de Van Zijstweg, over P3.

naar het casino en de bioscoop.

In hoofdstuk 7.1 is beschreven welke verdere maatregelen denkbaar zijn om nadelige

milieugevolgen te verzachten en positieve milieugevolgen te versterken. Bijvoorbeeld:

. Hoogwaardige stallingsvoorzieningen en kortingtarief voor fietsers

. Gedifterentieerd parkeertarief

. Speciale bus. of taxivoorziening

. Maatregelen om natuur te versterken (groenelementen, nestgelegenheid en dergelijke)

. Duurzaam materiaalgebruik

. Energiebesparing

Van al de genoemde maatregelen is aangegeven hoe de initiatiefnemers ermee om willen gaan

in de verdere planvorming.

i

I

Hoe verder?

In de ruimtelijke onderbouwing wordt gemotiveerd hoe met de resultaten van het MER is

omgegaan in de besluitvorming. De ruimtelijke onderbouwing wordt samen met het MER ter

inzage gelegd.

MER Ontwikkeling Kop Jaarbeursterrein 15\86
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1 M.e.r. Ontwikkeling kop Jaarbeurs

Holland Casino, Wolf! Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs hebben hel
voornemen om op de kop van hel Jaarbeurslerrein in Utrecht een aantal nieuwe
activiteiten Ie ontwikkelen. Het betreft de vestiging van een casino, een megabioscoop en
een parkeervoorziening.

1.1 De ontwikkeling van de kop van het Jaarbeursterrein

De plannen voor het Jaarbeursterrein maken deel uit van het Structuurplan Stationsgebied

Utrecht. Een belangrijke peiler in het Structuurplan is de zogenaamde Centrumboulevard die zich

uitstrekt van de oostzijde naar de westzijde van het Stationsgebied en hel Jaarbeursterrein

doorkruist. Aan de Centrumboulevard krijgen nieuwe grootstedelijke amusementsbestemmingen

een plek. Het programma van het Structuurplan voorziet in een mix van functies wonen, kantoren

en amusement (leisure) op het Jaarbeursterrein. Een casino en een megabioscoop passen hier

perfect in.
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Figuur 1.1 Nieuwe stadsplattegrond met de locatie van het plangebied

Voor het totale Stationsgebied is in 2003 een m.e.r.-procedure gestart (MER eerste fase)' en is,

gekoppeld aan de besluitvorming over het Structuurplan, een Strategische MilieuBeoordeling

1 De afkorting m.e.r. betekent de procedure of het instrument milieueffectrapportage

MER staat voor het mileueffectrapport: het rapport dat u nu aan het lezen bent.
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(SMB) uitgevoerd. Recent is ook een 'aanvullend MER' opgesteld, waarin de diverse projecten in
het stationsgebied in groter verband zijn beoordeeld en een actualisering van de aspecten geluid

en luchtkwaliteit heeft plaatsgevonden.

1.2 Mileueffectrapportage

Wat is mileueffectrapportage
Het doel van een m.e.r. is om het milieubelang naast andere belangen een volwaardige rol te

laten spelen bij de besiuitvorming. Daarom moeten van grootschalige projecten de

milieugevolgen in beeld worden gebracht, voordat besluitvorming plaatsvindt.

Het casino en de megabioscoop trekken afzonderlijk meer dan 500.000 bezoekers per jaar aan,

gezamenlijk is dit ruim twee miljoen. Daarom moet de procedure van milieueftectrapportage

doorlopen worden2. Deze procedure wordt gekoppeld aan de besluitvorming over het op te

stellen ruimtelijke plan. In dit geval is dat de procedure op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet

op de Ruimtelijke ordening (Wro).

De initiatiefnemers voor deze m.e.r..procedure zijn Holland Casino, Wolft Cinema Groep en de

Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs voor respectievelijk het casino, de megabioscoop en de onder

de gebouwen aan te brengen parkeervoorziening. Het college van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Utrecht is het bevoegde gezag vanwege de te doorlopen procedure ex artikel

19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Stappen in de procedure
De m.e.r..procedure bestaat uit twee fasen:
1. De richtlijnenfase:
. publicatie startnotitie

. Inspraak en advies

. Richtlijnen

2.De MER.fase:

. Opstellng MER

. Aanvaarding MER

. Inspraak op het MER

. Evaluatie i

I

i

I2 Hoofdstuk 7 Wet milieubeheer. De activiteiten vallen onder categorie 10.1, onderdeel C van de Bijlage bij het

Besluit m.e.f.

18\66 MER Ontwikkeling Kop Jaarbeursterrein
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De startnolitie3 is 12 januari 2006 ingediend bij de gemeente Utrecht en heeft van 22 februari tot

en met 5 april 2006 ter inzage gelegen. Op basis van inspraakreacties en het advies van de

Commissie m.e.r. (d.d. 25 april 2006) heeft het college van burgemeester en wethouders 20 juni

2006 richtlijnen vastgesteld.
Het voorliggende MER geeft antwoord op de vragen uit de richtlijnen. De hoofdpunten van de
richtlijnen en de manier waarop deze zijn behandeld, zijn samengevat in onderstaande tabeL.

Tabel 1.1 Relatie richtlijnen en MER

Onderdeel richtlijnen Hoofdstuk/paragraaf Toelichting

MER

(2.1) locatiekeuze 2.1 Korte toelichting op locatiekeuze op basis van bestaande

_________________________________________!~pP."_rtenlplannen _ ___ _________.

(2.2) uitgaan van huidige, feitelijke Diverse In het MER staan de effecten op bestaande woningen

!!:L!!J~!U~~_~lJ.!EL_____________________!~9J_£roeselaan, Veemarkplel'1.en Van ZijsI\!:£L£entraa..

(2.3) ontwikkelingen lange termijn 3.1 Er is een beeld geschetst van de gewenste eindsituatie op

~~~~e~____________________________________________Det Ja~!p_~~~~______________ _________

(2.3) parkeercapaciteit in beeld 4.4 Paragraaf 4.4 geeft een uitgebreide beschrijving van de

brengen, beschrijven hoe met parkeerbehoefte en de parkeercapaciteit. Er zal geen
tijdelijke overcapaciteit wordt sprake zijn van tijdelijke overcapaciteit vanwege een

omgegaan kleiner aantal te realiseren parkeerplaatsen dan waar in
-----------------___.__________________________p~!Lc:'!!l!l!l.Y!.'.~J~_g.!Jl~~!L_______________________.
(2.3) onderbouwing 3.3/8 Op basis van ervaring en toekomstverwachtingen zijn

bezoekersaantallen, mede in bezoekersaantallen geraamd, waarbij voor het casino
relatie tot capaciteit van hogere aantallen worden verwacht dan in de startnotitie

9.~ll2!~~ri__________________________________________lLE!!!m9.:_I!!_!!2nitor.!_ri.Yjê-_~!!te:~alu~i!P!.2q!!~!!I!_l!______.

(2.4) effecten op bereikbaarheid 4 Gebaseerd op modelberekeningen met behulp van het

------------------------------------_____________y~!~~~~~_~~~J!EL~_~_______________________
(2.4) effecten luchtkwaliteit 5.1 Hiervoor is afzonderlijk onderzoek uitgevoerd, de

-----------_____________________________________________!!:~yJ~l!ten _~i'.jri_~!l1J~tEEt~a.rr~_rig~.Y.§!L__________________.

(2.4) effecten wegverkeerslawaai 5.2 Deze zijn berekend voor vier varianten m.b.t. parkeren.
Ook zijn indicatief berekeningen uitgevoerd voor

.----------------------------___________________________J.!C!t:~!.l!:Ll!'!_al!t.________________._________________.

(2.4) effecten 6.1.2/6.3
bouwwerkzaamheden------------------------------------------------------------------------------------------------_.

3 Startnotitie m.e.r. ontwikkeling kop Jaarbeursterrein Utrecht. Tauw bv, 10 januari 2006
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Figuur 1.2 Huidige entree Jaarbeursterrein

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt het kader van dit MER beschreven aan de hand van de

voorgeschiedenis, het beleidskader, de milieucriteria en de gehanteerde onderzoeksmethodiek.

Hoofdstuk 3 worden de plannen met betrekking tot de kop van het Jaarbeursterrein en het

Jaarbeursterrein als geheel nader toegelicht. In hoofdstuk vier worden de verkeerseftecten van

de plannen beschreven. Vanaf hoofdstuk 5 begint de inhoudelijke beschrijving van de

milieuaspecten met de aspecten en verkeer en parkeren. In hoofdstuk 6 worden de overige

milieugevoigen beschreven. Het meest milieuvriendelijke alternatief en de manier waarop de

initiatiefnemers daarmee willen omgaan, staan centraal in hoofdstuk 7. Het afsluitende hoofdstuk

8 beschrijft de leemten in kennis en het evaluatieprogramma.

Het zogenoemde voorkeursalternatief (dit is het resultaat van de afweging die met behulp van het

MER wordt gemaakt) is beschreven en gemotiveerd in de ruimtelijke onderbouwing van de artikel

191id 1-procedure. De ruimtelijke onderbouwing wordt samen met het MER ter inzage gelegd.
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2 Het kader van dit MER

In dit hoofdstuk leest u het kader waarbinnen de besluitvorming over de kop van het
Jaarbeursterrein plaatsvindt. Ook de invullng van het MER-onderzoek wordt in dit
hoofdstuk toegelicht.

2.1 Het Jaarbeursterrein als onderdeel van het Stationsgebied

2.1.1 Waarom ontwikkeling van het Jaarbeursterrein?
Het Stationsgebied wordt ingrijpend veranderd. Dit is om een aantal redenen noodzakelijk.

Utrecht als 'Railport van Nederland' vraagt om een Openbaar Vervoer Terminal die in de

toekomst 100 miljoen passanten per jaar kan verwerken. De grote groei van de stad, met name

aan de westkant, betekent een noodzakelijke uitbreiding van de voorzieningen in het centrum,

met behoud van het historische karakter van de oude stad. Een derde factor is het vraagstuk van

de sociale veilgheid en slechte leefbaarheid van het huidige Stationsgebied. In grote lijnen houdt

de herontwikkeling van het Stationsgebied het volgende in:

. Herontwikkelen van het huidige station tot een hoogwaardige Openbaar Vervoer Terminal

. Groot onderhoud en kwaliteitsimpulsen in de openbare ruimte

. Ontwikkelen en realiseren van nieuwe kantoren, woningen, winkels en voorzieningen (publiek

en commercieel).

Het doel van de herontwikkeling is het beter benutten van de sociale, economische en culturele

potenties van het Stationsgebied en het vergroten van de veilgheid en leefbaarheid. Meer

uitgebreide informatie is te vinden op de website van het Stationsgebied:

ww.utrechl.nVstationsgebied.

De ontwikkeling van de kop van het Jaarbeursterrein is onderdeel van het Structuurplan. Om het

westelijk deel van Utrecht beter te verbinden met het centrum is een goede ontwikkeling van het

Jaarbeursterrein belangrijk. Versterking van de multifunctionaliteit (vervlechten van wonen,

winkelen, vermaak en werken) van het Jaarbeursterrein betekent in feite een uitbreiding van het

bestaande stadscentrum en maakt het Stationsgebied levendiger.

2.1.2 De keuze voor de voorzieningen op deze locatie nader toegelicht

De beoogde multifunctionaliteit op de kop van het Jaarbeursterrein wordt gerealiseerd door een

mix van functies, waaronder leisure, woningbouw, kantoren, hotel (250 bedden), een foodcourt

met diverse restaurants en bars, bedrijfs- en onderwijsruimten.

De kop van het Jaarbeursterrein wordt gefaseerd ontwikkeld. De eerste stap is de realisatie van

een casino, megabioscoop en parkeervoorziening, waarbij het casino en de megabioscoop de
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hierboven beschreven leisurefunctie invullen. Het casino en de megabioscoop worden gebouwd

op een deel van parkeerplaats P3 van het Jaarbeurscomplex.

In november 1992 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Justitie besloten Utrecht

aan te wijzen als vestigingsplaats voor een Holland Casino. In het Masterplan Stationsgebied

Utrecht werd vastgelegd dat dit casino op het Jaarbeursterrein een plek moet krijgen.

. ---Vooruitlopend daarop is een paar,jaar,geleden een tijdelijke vestiging geopend aan de Overste _-- - -
den Ouden laan. Per jaar trekt het casino ruim 0,5 miljoen bezoekers. Deze tijdelijke vestiging

wordt verplaatst naar de kop van het Jaarbeursterrein.

Wolft Cinema Groep bezit momenteel diverse bioscopen in het centrum van Utrecht. In totaal

trekken deze bioscopen circa 1 miljoen bezoekers per jaar. Deze bioscopen zullen worden

gesloten als de grote, nieuwe bioscoop op het Jaarbeursterrein klaar is.

Het mileurapport 5MB voor het Stationsgebied geeft invullng aan de locatiekeuze voor de te
ontwikkelen stedelijke functies. In een ruimtelijke analyse is aandacht besteed aan de voor- en

nadelen van het concentreren van stedelijke functies rond een knooppunt van openbaar vervoer

en is een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt met een aantal alternatieven/locaties

(Stationsgebied, Leidsche Rijn Centrum, Rijnenburg en niet doen - buiten Utrecht). De
belangrijkste conclusies uit de ruimtelijke analyse zijn dat:

. De in het structuurplan opgenomen ontwikkelingen in het Stationsgebied (waaronder leisure

op de kop van het Jaarbeursterrein) op bovenlokaal niveau de juiste keuze zijn

. Het meer in de rede ligt om in het Stationsgebied maatregelen te nemen om de milieudruk op

lokaal niveau te reduceren dan om uitplaatsing van stedelijke functies uit het Stationsgebied

of een substantiële reductie van het programma in het Stationsgebied te overwegen

Daarnaast is het voornemen om leisurevoorzieningen in het Stationsgebied van Utrecht te
realiseren niet uit zichzelf ontstaan, maar uit de behoefte aan een casino en bioscoopzalen in het

centrum van Utrecht. Door deze functies niet in het Stationsgebied te realiseren verdwijnen de

behoeften aan deze functies niet. De kans is dan ook groot dat deze functies in dat geval elders

in de binnenstad van Utrecht (moeten) worden gerealiseerd of behouden.
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2.2 M.e.r.- en Strategische MilieuBeoordeling (SMB)

2.2.1 M.e.r. - en 5MB procedure Stationsgebied

M.e.r. 200212003

In 2002 heef1 de gemeente Utrecht voor het Stationsgebied een m.e.r..procedure gestart,

gekoppeld aan een bestemmingsplan procedure voor het gebied. De bedoeling was om een
globaal bestemmingsplan op te stellen. Het ondersteunende MER, gepubliceerd in september

2003, sluit qua abstractieniveau aan bij het bestemmingsplan. Het richt zich op de strategische

keuzes over ruimtelijke opzet, bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving. Dit MER

Stationsgebied eerste fase is door de Commissie voor de m.e.r. getoetst.

5MB

Destijds is voor het Stationsgebied gekozen voor een globaal bestemmingsplan als planologisch

kader, omdat de lange doorlooptijd van het project het onmogelijk maakt om bestemmingen op

voorhand gedetailleerd te beschrijven en vastte leggen. Door een aantal ontwikkelingen in de
tussenliggende periode heef1 het college van Burgemeester en Wethouders echter in mei 2005

besloten om de bestemmingsplanprocedure voor het Stationsgebied stop te zetten en over te
gaan tot het voorbereiden en in procedure brengen van een structuurplan.

Ook de procedure rond de milieueftectrapportage voor het Stationsgebied (die verbonden was

met de bestemmingsplanprocedure) is stopgezet, bij het structuurplan hoort een 5MB. Op

22 februari 2006 is het mileu rapport 5MB ter inzage gelegd, samen met het
ontwerpstructuurplan. Na inspraak en advies (onder andere van de Commissie m.e.r.) is het

structuurplan eind 2006 vastgesteld door de gemeenteraad.

Aanvullend MER
Gelijktijdig met het voorliggende MER is ook een aanvullend MER voor het totale stationsgebied
opgesteld. Dit MER is aanvullend op het MER Stationsgebied 1" fase, en ligt gelijktijdig met het

MER "Kop Jaarbeurs" en de artikel 19 WRO.documenten ter inzage.

2.2.2 Relatie m.e.r. Stationsgebied en m.e.r. kop Jaarbeursterrein

De milieueftecten van de ontwikkeling van de kop van het Jaarbeursterrein zijn onderdeel van het

MER eerste fase, de 5MB en het aanvullend MER Stationsgebied. De milieu-informatie in MER

1" fase en 5MB is echter van een hoog abstractieniveau en richt zich op het Stationsgebied als

totaal. De mileueftecten van het casino en de megabioscoop zijn hierin niet herkenbaar

gepresenteerd. Daarom moet alsnog een m.e.r. voor de concrete plannen worden doorlopen.

2.2.3 Ruimtelijke planvorming

De milieu.informatie uit het voorliggende MER wordt gebruikt bij de ruimtelijke onderbouwing, die

nodig is voor de artikel 19 lid 1 WRO-procedure. Tijdens de m.e.r..procedure is er steeds
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interactie geweest tussen m.e.r. en ruimtelijke onderbouwing, zodat de milieu.informatie direct bij
de planvorming is betrokken.

2.3 Overige genomen en te nemen besluiten

2.3.1 Aanvullend beleidskader

Naast de in de vorige paragraaf vermelde besluiten, bestaat er beleid met een meer algemeen

karakter dat ook randvoorwaarden en uitgangspunten bevat met betrekking tot de ontwikkeling

van de kop van het Jaarbeursterrein. Een groot deel hiervan is al beschreven in het MER en de

5MB Stationsgebied. Alleen de nieuwe, relevante aspecten voor dit gebied I deze activiteit zijn

hiema benoemd. Eventuele wettelijke milieunormen I .criteria komen aan de orde bij de

beschrijving van het betreftende mileuaspect.

In 2003 is het rapport 'Het ijzer smeden als het heet is' opgesteld. Dit rapport geeft een

beleidsadvies voor leisure(voorzieningen) in Utrecht. Op basis van dit beleidsadvies is een

toetsingskader ontwikkeld dat is vastgelegd in de 'Nota Ontwikkelings. en toetsingskader

grootschalige leisurevoorzieningen' . Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op

18 oktober 2003 ingestemd met dit kader. In de nota wordt geconstateerd dat

leisurevoorzieningen een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in de stad. Ook kunnen dit

soort voorzieningen de kwaliteit, waarde en samenhang van gebieden vergroten. Bovendien heeft

de aanwezigheid van goede leisurevoorzieningen zoals een casino en een megabioscoop een

positieve bijdrage op de beeldvorming van Utrecht en versterkt het de marktpositie van Utrecht in

het vrijetijdssegment. De nota wijst het Stationsgebied aan als te ontwikkelen

leisureconcentratiegebied. Het Structuurplan Stationsgebied Utrecht is hierbij leidend.

In 2005 is het werkboek randvoorwaarden Casino Kop Jaarbeurs opgesteld. Dit werkboek

beschrijft de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een casino op de

oostelijke kop van het Jaarbeursterrein. Deze randvoorwaarden en uitgangspunten dienen als

input voor de ruimtelijke onderbouwing van artikel 19 procedures.

2.3.2 Te nemen besluiten

Nadat de artikel 19 procedure is afgerond moeten nog andere besluiten worden genomen,
voordat de functies in gebruik kunnen worden genomen. De belangrijkste is de melding of

mileuvergunning op grond van de Wet milieubeheer. Ook moet een bouwvergunning afgegeven
worden.
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Daarnaast kunnen nog andere besluiten aan de orde zijn, zoals:

. Verzoek hogere waarden voor geluid

. Lozingsvergunning

. Ontgrondingsvergunning

. Grondwateronttrekkingsvergunning

. Melding in het kader van het Bouwstoftenbesluit

2.4 Doel en reikwijdte m.e.r. Kop Jaarbeursterrein

2.4.1 De richtljnen

Het voornemen om op de kop van het Jaarbeursterrein een casino, een megabioscoop en

parkeervoorzieningen te realiseren is onderdeel van de aanpak van het Stationsgebied zoals

opgenomen in het structuurplan. Omdat op een hoger schaalniveau de mileueftecten van de

gezamenlijke ontwikkelingen in het Stationsgebied al zijn beoordeeld, in het 18 fase MER bij het

Masterplan, het mileurapport 5MB en het aanvullend MER (2007), wordt in dit MER conform de

richtlijnen volstaan met een korte toelichting op de locatiekeuze.

Deze m.e.r.-plicht heeft alleen betrekking op de vrijstellngsprocedure ex artikel 19 lid 1 van de
WRO voor het casino, de megabioscoop en de parkeervoorzieningen. De m.e.r heeft geen

betrekking op mogelijke toekomstige andere ontwikkelingen op het Jaarbeursterrein en de

omgeving daarvan. Voorliggend MER beantwoordt de vragen uit de richtlijnen, die op basis van
de startnotitie, inspraak en adviezen door het gemeentebestuur zijn vastgesteld.

2.4.2 Onderzoeksmethodiek

Inzet van deze m.e.r. is om te onderzoeken wat de milieueftecten van de plannen zijn en op

welke onderdelen van de voorgenomen activiteit mileuwinst te behalen is. Het MER wordt

daarom uitgewerkt met twee alternatieven: de voorgenomen activiteit en het meest
milieuvriendelijk alternatief (MMA). Voor de manier waarop de parkeergarage wordt ontsloten op

de Van Zijstweg en/of Croeselaan zijn vier varianten onderzocht.
In het MER worden de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit beschreven. Vervolgens

worden varianten en maatregelen onderzocht die uiteindelijk tot het meest milieuvriendelijk

alternatief leiden. Daarvoor geldt dat het voor de initiatiefnemers een reëel uitvoerbaar alternatief

moet zijn. Tot slot wordt beschreven hoe de initiatiefnemers met de resultaten van het MER om
wilen gaan.

2.5 Plan- en studiegebied

Het plan gebied is het gebied waarbinnen de voorgenomen activiteit wordt ondernomen. Dit is

aangegeven op figuur 2.1.
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Figuur 2.1 Het plangebied in zijn omgeving

Het studiegebied is het (grotere) gebied waarover de milieueftecten zich kunnen uitstrekken. Het

studiegebied in deze m.e.L wordt gevormd door de directe omgeving van het Jaarbeursterrein en

de wegen met aangrenzende woonbebouwing in een wat ruimere omgeving (Van Zijstweg en

Croeselaan).

2.6 Autonome ontwikkelingen

Zoals beschreven, zullen in de omgeving van het plangebied allerlei ruimtelijke ontwikkelingen

plaatsvinden. De precieze inhoud van de plannen en het moment van uitvoeren zijn nog niet

bekend.
Deze ontwikkelingen vallen buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemers; planvorming en

besluitvorming worden in andere kaders ingericht. Het is daarom moeiljk een goed beeld te

schetsen van de situatie die ontstaat als deze ontwikkelingen gerealiseerd zouden zijn en wat de

te verwachten milieuconsequenties zijn in het studiegebied van de m.e.L Kop Jaarbeurs. Om die

reden is er in overleg met de gemeente voor gekozen de ruimtelijke plannen voor de herinrichting

van de omgeving van het Jaarbeursterrein niet als autonome ontwikkeling in het MER op te

nemen. De mileueftecten van de realisatie van Casino en megabioscoop worden dus afgezet

I.
1
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tegen de (milieu)situatie in 2015 zónder andere ruimtelijke ontwikkelingen van het structuurplan

Stationsgebied. In het aanvullende MER voor het Stationsgebied kunt u het totaaloverzicht van
de plannen en hun mileueftecten lezen.

In de gehanteerde autonome ontwikkeling staan er nog woningen langs de Croeselaan en het

Veemarktplein, die grenzen aan het Jaarbeursterrein. Het is de bedoeling dat deze woningen op

termijn verdwijnen en dat er nieuwe functies komen. De concrete besluitvorming hierover moet

echter nog plaatsvinden, zodat juridisch gezien rekening moet worden gehouden met deze
woningen bij het beoordelen van de milieugevolgen. In dit MER worden de eftecten voor deze

woonblokken dan ook meegenomen.
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3 De plannen nader toegelicht

Dit hoofdstuk beschrijft de voorgenomen activiteit; realisatie van een casino,
megabioscoop en parkeervoorziening. Vanwege de nauwe onderlinge samenhang tussen
deze activiteiten, worden de plannen voor de leisureactiviteiten en parkeervoorziening op
de kop van het Jaarbeursterrein in het MER als één activiteit beschouwd.

3.1 De ontwikkeling van het Jaarbeursterrein als geheel

Het Jaarbeursterrein zal in fasen worden ontwikkeld en het plangebied van het voorliggend MER

omvat slechts een deel van het Jaarbeursterrein. Om een beeld te geven van de ontwikkeling van

het gehele Jaarbeursterrein is in deze paragraaf de ontwikkeling per fase beschreven. In figuur

3.1 is de huidige situatie van het Jaarbeursterrein weergegeven.

~ j --
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Figuur 3.1 Huidige situatie iaarbeursterrein

De figuren geven het Jaarbeursterrein weer gezien vanaf de Croeselaan.
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Fase 1.4 bouw megabioscoop en casino
In fase 1 tot en met 4 worden de megabioscoop en het Holland Casino gerealiseerd. In fase 1

wordt gestart met de aanleg van de parkeergarage (2007/2008), waarna de functies op het

maaiveld ingevuld worden (fase 2, 2008/2009). Vervolgens wordt de megabioscoop (fase 3,

2008/2009) en het Holland Casino gebouwd (fase 4, 200812009). In deze fase wordt ook het

eerste deel van de Centrum boulevard op het Jaarbeursterrein ontwikkeld. De Centrumboulevard

is de centrale as door het Stationsgebied van oost naar west met een aaneenschakeling van
gebouwen met bijzondere functies. Het is tevens de belangrijkste verbindingsroute voor

bezoekers naar het Centraal Station, winkelcentrum Hoog Catharijne en de oude stad. Grote

delen van de verbinding zijn overdekt en op + 1 niveau gelegen. Sommige onderdelen zijn

onoverdekt en iiggen op maaiveld.

Fase 4 is afgerond in 2009, het eindresultaat van fase 1 tot en met 4 is weergegeven in figuur

3.2.

¿c .,

~1i-.

~~
Figuur 3.2 Eindresultaat fase 1-4, bouw megabioscoop, Holland Casino en parkeervoorzieningen

Fase 5-7: bouw hotel met woningen en kantoorcomplex
De plannen voor de fasen 5 en verder zijn nog niet concreet uitgewerkt. Ze worden echter wel

kort beschreven om het beoogde eindbeeld van het gebied te laten zien.

In fase 5.7 worden een hotel met woningen en een kantoorcomplex aan de Croeselaan

gerealiseerd. In fase 5 wordt gestart met de aanleg van de parkeerkelder van het te bouwen hotel

(2008/2009). Hierna worden het hotel en de woningen gerealiseerd (fase 6, 200812009).
Tenslotte wordt het kantoorcomplex aan de Croeselaan gebouwd (fase 7, 2009/2010). Een deel

van de bestaande woningen langs de Croeselaan wordt in deze fase gesloopt. De situatie op het

Jaarbeursterrein aan het eind van deze fase is weergegeven in figuur 3.3.
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Figuur 3.3 Eindresultaat fase 5.7 bouw hotel/woningen en kantoorcomplex

Fase 8 en 9: mogelijke realisatie nieuwe beurshallen en omklap Jaarbeursterrein
Tot en met fase 7 blijft het huidige parkeerterrein aan de voorzijde van de jaarbeurshallen (P3)

gedeeltelijk gehandhaafd. Na de planperiode van het Structuurplan Stationsgebied, dus ná 2015,

wordt gedacht aan een 'omklap' van het Jaarbeurscomplex. Hiermee wordt bedoeld dat ter
plaatse van het huidige P3 parkeerterrein nieuwe beurshallen gerealiseerd worden, waarna de

huidige beurshallen ten noorden van de Centrumboulevard gesloopt zullen worden. Gemeente
en Jaarbeurs hebben dit opgenomen in een bilaterale ontwikkelovereenkomst (BOO). Conform

de BOO zullen te zijner tijd op het dan vrijkomende terrein functies ontwikkeld worden,

gerelateerd aan kunst, cultuur, leisure en entertainment, met (beperkte) ruimte voor wonen.

Realisatie kan vanaf ongeveer 2015 plaatsvinden (fase 8 en 9). De komende jaren vinden

hiervoor nadere studies plaats. Aangezien deze ontwikkelingen pas ná 2015 (dus ná de

planperiode) aan de orde zijn, worden ze in dit MER niet als autonome ontwikkeling

meegenomen.
Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen zullen de bestaande woningen aan de

Croeselaan gesloopt worden. Er komt dan maximaal ruimte vrij om nieuwe hallen te bouwen. In

combinatie hiermee worden door Jaarbeurs zogenoemde KOW-functies ontwikkeld: Kantoren,

Opleidingsgebouwen en Woningen. Het resultaat van deze plannen is weergegeven in figuur

3.4

I
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Figuur 3.4 Resultaat fase 9: 'omslag' van het Jaarbeursterrein

3.2 De inrichting van het plangebied

De voorgenomen activiteit bestaat uit:

. Vestiging Holland Casino, 23.200 m2 bvo, inclusief casinokantoren

. Wolft Megabioscoop, 18 zalen (4.700 stoelen) en foodcourt (23.500 m' b.v.o.)

. Parkeergarage, ongeveer 1.500 plaatsen

Figuur 3.5 Toekomstbeeld megabioscoop (rechts de bestaande hallen van de Jaarbeurs)

Het casino en de megabioscoop worden gevestigd op aan elkaar grenzende kavels. Het casino

vervangt de huidige, tijdelijke vestiging aan de Overste den Oudenlaan. Op de begane grond van

de megabioscoop is een foodcourt verwerkt.
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Deze bedient de mensen die al in het gebied aanwezig zijn, en heeft nauwelijks tot geen

zelfstandige functie. De totale hoogte van het casinogebouw is ongeveer 45 meter boven
maaiveld voor het casinogedeelte en 69 meter boven maaiveld voor het kantorengedeelte. De

totale hoogte van de megabioscoop is ongeveer 18,50 meter boven maaiveld.

Figuur 3.6 Toekomstbeeld Holland Casino (vanaf Jaarbeursplein. Links het Beatrixgebouw).

Visualisatie: A2studio, Rotterdam

De parkeervoorziening is gesitueerd onder de megabioscoop en het casino. Onder het casino en

de megabioscoop wordt een parkeerkelder van twee lagen aangelegd. De parkeergarage

faciliteert de bezoekers van het Jaarbeursterrein en vervangt het deel van de huidige

parkeerplaats P3 dat door de nieuwbouw verdwijnt. In totaal komen er ongeveer 1.500

parkeerplaatsen, waarvan 600 exclusief voor Holland Casino. Het aantal parkeerplaatsen wordt in

paragraaf 3.4.2 onderbouwd.
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Naar verwachting zal de parkeergarage overdag vooral gebruikt worden door mensen die de

Jaarbeurs bezoeken en in de kantoren werken. In de avonduren zullen het vooral de bezoekers

van het casino en de megabioscoop zijn die gebruik maken van de parkeervoorziening. De

parkeervoorziening wordt deels ondergronds gerealiseerd. Er moet dus ontgraven worden; circa

6 meter diep voor twee parkeerlagen.
In de plannen van de initiatiefnemers wordt een in- en uitrit van de parkeergarage gesitueerd in

de middenberm van de Croeselaan. Er zal ook een mogelijkheid worden gecreëerd om de

parkeergarage vanaf de Van Zijstweg te bereiken, zie paragraaf 4.45.

3.3 Bezoekersaantallen

Omvang bezoekersstromen
Op basis van ervaringscijfers en reële toekomstprognoses wordt uitgegaan van de volgende

bezoekersaantallen';
. Casino 1 miljoen per jaar

. Bioscoop 1 ,2 miljoen per jaar

Openingstijden
Het casino is de hele week geopend van 12.15 uur tot 03.00 uur. De megabioscoop heeft iedere

dag voorstellngen. De openingstijden zijn weergegeven in tabel 3.1. De begin- en eindtijden van

films worden gespreid, zodat bezoekers ook gespreid bij het gebouw aankomen en vertrekken.

De eerste bezoekers komen ongeveer een half uur vóór de aanvangstijd van de eerste fim(s), de

laatste bezoekers verlaten het pand ongeveer een kwartier na afloop van de laatste film(s).

Tabel 3.1: Openingstijden megabioscoop

Dag Openingstijden
__f!_~~9_Cl9:.pj!J29.~9..Y!2~Ð_~q~9.._clgnde.':C!c!9______________1.!P_9-':!L:.QQ~:"Q_':~L__________________________________

Vrijdag 14.00 uur - 02.30 uur (02.30 uur is het laatste moment,
in de praktijk zal de bioscoop eerder om 02.00 uur

__________________________________________________________p!~~.!!!__________________________________________

Zaterdag 11.00 uur - 02.30 uur (02.30 uur is het laatste moment,
in de praktijk zal de bioscoop eerder om 02.00 uur

__________________________________________________________!ì!':~~_l!________________________________________________

__~£r_C!c!9_________________________________________________1_1..P_q,_l!i¿~.:_llQ:.~QJ:~L_~_~~_________.___________________

Verdeling bezoekersaantallen

Ten behoeve van deze m.e.r. is een inschatting gemaakt van de spreiding van bezoekers over de

week en het weekend. Deze inschatting is een combinatie van verwachtingen en ervaringscijfers.

In tabel 3.2 zijn deze gegevens samengevat.

4 Bezoekersaantallen zijn eigenlijk het aantal bezoeken. Immers, een bezoekef kan meerdere bezoeken afleggen in een jaaf
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Tabel 3.2: Verdeling bezoekers casino en megabioscoop over week en weekend

Omschrijving Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

-----__.____A,!!1lll_!!.:_~.!_I1!'!~_~___A~.!_!_ Aan!!L.!_ Aa!l~I % __ Aan~l!_~__ Aantal. %

tl.!zonderhe.!:r'_______________ kjndermatinee l:!?pavond ________ __________.
~~!'2______g,l.~_~_!1~__§.__l"?g3 ___..L 1.542 __ 80 2..?§.U 17 2.~!L_155 __~EL
!'!'il~bios~Ç?E._.?"S2.I?_IL~~QQ__§_I?__ 2.0Q 60 2.090 60.iz.qQ 112 5.7QQ__lI:i__ 4.800 _-l§_

. % van het gemiddelde dagbezoek gezien over een week (casino 1.928 en megabioscoop 3.300)

Piekmomenten
Op werkdagen zullen de activiteiten vooral in de avond en nacht bezoekers trekken. In het

weekend is het bezoek meer gespreid, maar ook dan zal het piekmoment in de avond liggen. Ook

van de piekmomenten is een inschattng gemaakt. De verwachting voor het casino is dat tijdens
een piek maximaal 1.923 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn. De gegevens voor de

megabioscoop zijn samengevat in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Aantal bezoekers megabioscoop maximaal gelijktijdig aanwezig tijdens piek

Omschrijving Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag zaterdag Zondag
Aantal %' Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

middagpiek 500 20 494 25 760 38 494 25 770 21 2.100 36 1.70 39

-1.§~_q~~ll~__________________________ -----------------
eerste 886 35 690 35 626 31 570 29 1.077 29 1.800 32 1.500 32
avondpiek

._1.!.i~_L!ll~_______________________________________
tweede

avondpiek

.-l.Q.q_L!ll~___________________________________________________________________

1.558 62 1.00 55 898 45 1.140 57 1.880 51 2.00 35 1.00 35

* % van het gemiddelde dagbezoek voor die dag (zie tabel 3.1)

Het aankomst- en vertrekpatroon bij de megabioscoop is zoals gezegd sterk afhankelijk van de

aanvangstijden van de voorstellngen. De pieken vallen samen met de wisselingen van de
voorstellngen en ontstaan in het laatste stukje van de voorstelling wanneer nog het gehele
publiek van de voorstellng aanwezig is, terwijl ook het overgrote deel van het publiek voor de
volgende voorstellng reeds aanwezig is in het gebouw. Bij het casino en de aanwezige horeca
zal het aankomst. en vertrekpatroon veel meer gespreid zijn.

Het drukste moment is waarschijnlijk zowel in het weekend als door de week, de periode tussen

19.00 en 21.00 uur. Enerzijds komen de bezoekers voor de avondvoorstellng van de bioscoop

aan, anderzijds vertrekken bezoekers die bijvoorbeeld hebben gegeten na de middagvoorstellng.

Deze bezoekers mengen zich daarnaast met bezoekers die in het gebied 'kop Jaarbeursterrein'

aanwezig zijn bij andere bestemmingen.
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Combinatiebezoek
De aantallen bezoekers zijn per activiteit ingeschat. Er zal een bepaalde mate van

combinatiebezoek aan casino en megabioscoop zijn, maar naar verwachting is dit heel beperkt

(verschilende doelgroepen). Wel zal het zo zijn dat combinatiebezoek plaatsvindt met andere
functies in het plangebied en omgeving. Bijvoorbeeld na een bezoek aan een beurs in het

Jaarbeurscomplex wordt nog gegeten en een film bekeken. De mate van combinatiebezoek is op

dit moment niette kwantificeren. In het MER is daarom geen rekening gehouden met
combinatiebezoek, zodat in dat opzicht een 'worst-casesituatie' is geschetst.

3.4 Verkeer en vervoer

Deze paragraaf beschrijft hoeveel mensen op welke manier naar het plangebied komen en hoe

het parkeren wordt opgelost. In hoofdstuk 4 worden de verkeerseftecten van het voornemen

beschreven.

3.4.1 Vervoerswijzekeuze

Door de locatiekeuze voor het casino en de megabioscoop vlakbij het Centraal station en

busstation is de bereikbaarheid van de voorzieningen met het openbaar vervoer optimaaL. De

verwachting is dan ook dat het aantal mensen dat met het openbaar vervoer komt groter zal zijn

dan bij de huidige locaties van het casino en de bioscoopzalen.
Voor het casino zal het overgrote deel van de bezoekers per auto komen. Er wordt uitgegaan van

onderstaande vervoerswijzekeuze. Deze verdeling is gebaseerd op parkeergegevens van

Holland Casino en gegevens van het CBS.

Tabel 3.4: Vervoerswijzekeuze Casino

Vervoerswijze % Bezettingsgraad

__~~!2___________________________.1_::P_______________________ Twe_~!. dri~.£~!!2!)~'l.E~~..~____Fiets 4-----------------------------------------------------------------------------
__qe~_~baa!_'!erv2~_______________?__________________________=-____ ______

_Jpp~~d of 1~~_________________J~___________________________.:________________

De praktijk wijst uit dat ook naar de megabioscoop de meeste bezoekers met de auto zullen

komen. Het aandeel autoverkeer wordt groter naarmate de voorstellng later op de dag is. Gezien

het relatief grote verzorgingsgebied en de ligging van de locatie direct naast een openbaar

vervoerknooppunt, wordt van de volgende verdeling uitgegaan'.

S Gebaseerd op erringsdjfers bij andere megabioscn en verpaatsingsgedrag van inwoners van Utrecht Er is geen betrouwbre informatie over hoe

mansen momenteel naar bioscen in de stad gaan.
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Tabel 3.5: Vervoerswijzekeuze megabioscoop

Vervoerswijze(%) Middag Avond Late voorstellng
--~~!q---------------eQ---------------§Q.---------S~----------

Bezettingsgraad

2,5 personen R~r'il_~
langzaam verkeer 15 15 5
__(ß!£'!J!~~Jql''2~L_________________________ _____________________

__~e~nb~r V~~!________~___________~__________!._______=___________

3.4.2 Parkeren

In het plangebied wordt onder de nieuwbouw van de megabioscoop en Holland Casino een

parkeergarage gerealiseerd met circa 1.500 parkeerplaatsen. Het Casino krijgt in deze

parkeergarage 600 plaatsen voor exclusief gebruik van de bezoekers en personeel van Holland

Casino. Daarnaast worden in deze garage plaatsen gerealiseerd ter compensatie voor het op

termijn verdwijnen van bestaande bovengrondse parkeerplaatsen. Bezoekers aan de bioscoop

parkeren hun auto in de nieuwe parkeergarage of op een parkeerplaats/garage elders op het

Jaarbeursterrein of in de omgeving. De parkeerplaatsen zullen met uitzondering van de

exclusieve parkeerplaatsen voor het Holland Casino dubbel gebruikt worden. Overdag worden de

parkeerplaatsen vooral gebruikt voor de Jaarbeursactiviteiten en voor personeeL. In de avond

worden de parkeerplaatsen vooral gebruikt door bezoekers van de megabioscoop.
In paragraaf 4.42 wordt cijfermatig onderbouwd hoe in de parkeerbehoefle wordt voorzien.

3.4.3 Openbaar vervoer

De ligging direct nabij het station (trein, tram, bus) en de straks kwalitatief hoogwaardige route

hier naartoe bieden ideale kansen voor een relatief groot gebruik van het openbaar vervoer.

Een deel van de bezoekers kan ook zijn I haar auto parkeren bij één van de transferia aan de

rand van de stad en vervolgens per bus of tram naar het plangebied komen.

3.4.4 Fietsverkeer

Voor fietsers is het belangrijk dat ze veilig een stallngsplaats op kunnen zoeken_ Fietsroutes

moeten daarom gescheiden worden van autoverkeer en er moeten voldoende (bewaakte)

stallngsmogelijkheden zijn. Er worden op de kop van het Jaarbeursterrein voldoende
stallngsplaatsen gerealiseerd. Ook worden in het grotere kader van de ontwikkeling van de kop

van het Jaarbeursterrein gerealiseerd, waarvan casino en megabioscoop gebruik kunnen maken.

Zie ook de ruimtelijke onderbouwing.
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4 Verkeer en parkeren

Dit hoofdstuk beschrijft de verkeerseffecten van de ontwikkeling van de kop van het
Jaarbeursterrein. Hierbij zullen eerst de huidige verkeerssituatie en de autonome
ontwikkeling worden beschreven. Vervolgens zullen de effecten worden beschreven van
het planalternatief. Hierbij worden de effecten van drie parkeervarianten beschreven.

4.1 Toelichting op het onderzoek

De realisatie van een casino en megabioscoop op het Jaarbeursterrein leidt tot een toename van
bezoekersstromen. De gemeente Utrecht heeft met het gemeentelijke model

verkeersberekeningen uitgevoerd. Op basis van deze verkeersberekeningen wordt in dit

hoofdstuk inzicht gegeven in de bijdrage aan de verkeersintensiteiten door de megabioscoop en

het casino voor de maatgevende situatie

De verkeerscijfers zijn aangeleverd door de gemeente Utrecht. Voor het MER is het

verkeersmodel versie 1.31 (VRU 1.31) gebruikt. Dit model is geactualiseerd aan de hand van

verkeerstellngen uit 2005/20066. In dit hoofdstuk worden telkens de etmaalintensiteiten voor een
werkdag en een zaterdag gebruikt.

4.2 Ontsluiting

4.2.1 Huidige situatie

Autoverkeer
Aangezien de Jaarbeurs een nationale, en zelfs internationale uitstraling heeft en daarmee een

reikwijdte tot en met Duitsland en België komen de bezoekers uit alle richtingen. De snelwegen

A2, A 12, A27 en A28 zijn hierbij verantwoordelijk voor het nationaal en regionaal verkeer. Vanaf

de betreftende afritten wordt het autoverkeer via ANWB-bewegwijzering naar de Jaarbeurs

geleid. Het verkeer rondom het Jaarbeursterrein wordt voornamelijk afgewikkeld via de Weg der

Verenigde Naties, de Graadt van Roggeweg, de Croeselaan en de Van Zijstweg_ Toegang van de

parkeerterreinen is mogelijk vanaf de Van Zijstweg, de Croeselaan en de Overste den

Ouden laan. Het "zware" verkeer ten behoeve van de Jaarbeurshallen wordt voornamelijk

afgewikkeld via de toegang aan de Van Zijstweg en de Graadt Van Roggenweg.

6 Het door Arcadis opgestelde aanvullende MER geeft een toelichting op het verkeersmodel VRU 1.31.

MER Ontwkkeling Kop Jaarbeursterrein 39\86



Kenmerk ROO2-4413392EMR-agv-V02-NL

Openbaar vervoer
De bereikbaarheid van de Jaarbeurs per openbaar vervoer is vanuit het hele land kwalitatief

goed. Het centraal station van Utrecht ligt op geringe loopafstand (5-10 minuten) van de

Jaarbeurs. Vanuit Utrecht gaan er minstens elk half uur treinen rechtstreeks naar Schiphol,

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Enschede, Leeuwarden, Groningen, Amhem, Nijmegen, Den

Bosch, Eindhoven en Maastricht. Voor het regionale en stedelijke busverkeer geldt een

loopafstand van ongeveer 15 minuten. Het busstation bevindt zich namelijk aan de noordzijde

van het station. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de sneltram richting Nieuwegein en

IJsselstein, deze stopt ook bij Transferium Westraven gelegen direct langs de A 12.

Langzaam verkeer
Naast de bereikbaarheid van de Jaarbeurs met de auto en het openbaar vervoer is de

bereikbaarheid met de fiets van belang. Binnen een fietsafstand van circa 7,5 km ligt een groot

deel van de stad Utrecht. Deze bezoekers (studenten en jonge volwassenen) zullen voor een

deel gebruik maken van de fietsenstallingen bij de Jaarbeurs en het centraal station. De meeste
bezoekers van de beurzen en andere activiteiten van de Jaarbeurs zijn afkomstig van buiten de

stad Utrecht. De fiets heeft daarom een gering aandeel in de modal split.

De gemeente Utrecht beschikt over een parkeerverwijssysteem, waarvan de Jaarbeurs onderdeel

is. Het systeem geeft aan of een parkeervoorziening vol is, buiten gebruik is of nog vrije plaatsen

kent en hoeveeL.

4,2.2 Autonome ontwikkelingen

Autoverkeer
Het verkeer op de wegen in de binnenstad van Utrecht is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. De

verwachting is dat het verkeer, gezien de ontwikkelingen in en rondom Utrecht, nog verder zal

toenemen. Deze groei legt een grote druk op de bereikbaarheid van de stad Utrecht.

De twee invalswegen vanaf de knooppunten Hooggelegen en Westraven zijn dragers voor de

bereikbaarheid van het Stationsgebied. De invalsweg vanuit Hooggelegen (rijksweg A2) loopt via

het 24 Oktoberplein naar het Stationsgebied.

Vanuit Westraven (rijksweg A 12) loopt een invalsweg via het 5 Meiplein en de Van Zijstweg naar
hel Stationsgebied. Er is voor gekozen de Graadt van Roggenweg primair te gebruiken voor de

ontsiuiting van het gebied aan de oostzijde van de sporen. De twee invalswegen zijn nodig om

een té hoge mileubelasting van de daar aanwezige woningen te voorkomen. De Van Zijstweg

wordt gebruikt als hoofdontsluiting van het gebied aan de westzijde van de sporen, waaronder het

Jaarbeursterrein. Als uitwisseling tussen deze twee routes functioneert de Overste den

Oudenlaan. In de toekomstige situatie is het niet meer mogelijk af te slaan van de Croeselaan

naar de Graadt van Roggenweg, en omgekeerd (afslagverbod).
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Op het 24 Oktoberplein wordt duidelijk aangegeven dat de automobilist een keuze dient te maken
tussen oostzijde (oude stad) of westzijde (station, Stationsentree-West en Jaarbeursterrein).

Deze hoofdstructuur impliceert een duidelijke keuze voor de locatie van parkeervoorzieningen.

Expeditieverkeer
In het Stationsgebied wordt bij expeditieverkeer zoveel mogelijk gestreefd naar bundeling van

vervoersstromen. In het kader van het Bevoorradingsplan Binnenstad Utrecht wordt toegewerkt
naar bundeling van bevoorradingsverkeer op logistieke routes.

Dit gebeurt via verwijzing, uitgifte van stadskaarten en internet. De drie belangrijkste routes

waaraan wordt gedacht zijn:

. Graadt van Roggenweg

. Europalaan-Van Zijstweg-Croeselaan

. Kardinaal de Jongweg-Blauwkapelseweg-Grifthoek-Singels.

De Jaarbeurs kent een systeem van bundeling bij evenementen waarbij vrachtwagens worden

opgevangen op het terrein bij het Merwedekanaal en van daaruit in groepen vertrekken naar de
verschillende ingangen. Naast deze bestaande bundeling wordt voor het Stationsgebied gedacht

aan:
. Bundeling op routes: middelen daarvoor zijn bewegwijzering, groene golven enlof toestaan

van medegebruik van OV -banen

. Bundeling per vervoerder: deze manier van bundelen kan gestimuleerd worden door

vervoerders die goed bundelen, bepaalde voordelen te bieden, bijvoorbeeld door aan deze

bedrijven toe te staan de OV-banen te gebruiken

. Bundeling per functie of gebouw: bij grote gebouwen centrale voorzieningen enlof coUectieve

contracten voor aflevering, opslag en afvalverwijdering gebruiken

. Voorkomen van transport: externe opslag en uitgifte

Openbaar Vervoer
Het gebied grenst aan één van de grootste OV-stations van Nederland. Het structuurplan voorziet

in verbetering van de aansluiting/verbinding van de OV-terminal op het omliggende gebied,

waarbij de entrees van en de overgangen naar de OV-terminal herkenbaarder worden gemaakt.

Het Randstadspoor en de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-banen zijn de dragers van het

openbaar vervoer in de stad. Beide systemen kunnen worden gekoppeld aan transferia aan de
rand van de stad. De OV-terminal vormt het knooppunt van het HOV-systeem in het centrum van

de stad.

Langzaam verkeer
De routes in het Stationsgebied zijn onderdeel van de hoofdfietsstructuur of sluiten daarop aan. In

het gebied komen voldoende parkeervoorzieningen in de openbare ruimte. De totale behoefte is

circa 33.000 stallngplaatsen. Het merendeel van de toevoeging wordt gerealiseerd bij de
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OV-Terminal, waar het aantal plaatsen kan groeien van 8.800 naar 17.500. Het aantal plaatsen

voor kantoren in het gebied groeit van 8.000 naar 11.500. Het is de verantwoordelijkheid van de

bouwers van de kantoren deze plaatsen te realiseren. Voor de overige functies zullen minstens

4.000 stallngplaatsen nodig zijn. Voor hel benodigde aantal stallngplaatsen wordt, analoog aan

de parkeerbalans, ook een fietsparkeerbalans bijgehouden. Op maaiveldniveau worden goede

voorzieningen voor onbetaald fietsparkeren in de openbare ruimte gerealiseerd.

Voor voetgangers worden verbindingen aangebracht tussen de nieuwe OV-terminal en het

omliggende gebied. Deze verbindingen worden overzichtelijk en krijgen herkenbare entrees.

4.2.3 Effecten

Auto
Voor de autoroutes naar het Jaarbeursterrein wordt verwezen naar paragraaf 4.2. Bezoekers aan

de nieuwe functies maken gebruik van deze bestaande routes en de bestaande en nieuwe

parkeerplaatsen. Zie paragraaf 4.45.
Het casino is per auto te bereiken via de Croeselaan. De bezoeker kan tot bij de hoofdingang

voorrijden, iemand afzeilen of direct de parkeergarage inrijden.

Openbaar vervoer
De locatie ligt dicht bij het station waar ook de OV-terminal is. Het casino en de megabioscoop

zijn dan ook zeer goed met het openbaar vervoer te bereiken. Voetgangers vanuit het centrum

zullen via Hoog Catharijne bij het Jaarbeursplein uitkomen. Taxi's kunnen de bezoeker bij de

hoofdingang afzeilen. Er zijn geen extra maatregelen nodig voor het openbaar vervoer.

Langzaam verkeer
Het casino en de megabioscoop liggen zeer centraal in de stad en zijn goed bereikbaar met de

fiets. Zoals aangegeven zal worden voorzien in voldoende bewaakte stallngsmogelijkheden voor
de fiets.

Ook lopend is het plangebied goed bereikbaar. Na realisering van de plannen uit het

structuurplan, is er een aantrekkelijke looproute van het station naar het Jaarbeursterrein.
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4.3 Intensiteiten

4.3.1 Huidige situatie

In de directe omgeving van het Jaarbeursterrein zal het aandeel van verkeer met bestemming

Jaarbeurs het grootste zijn. In figuur 4.1 staan de toevoerwegen naar het Jaarbeursterrein

vermeld. Tevens is hierin het plangebied aangegeven.

Figuur 4.1: PIangebied, Jaarbeursterrein en toevoerwegen

Voor de huidige situatie zijn de etmaalintensiteiten voor de wegvakken Weg der Verenigde

Naties, de Croeselaan, de van Zijstweg en het Westplein weergegeven in tabel 4.1. Hierin zijn de

intensiteiten vermeld voor een zaterdag. Deze dag is maatgevend voor de activiteiten van de

Jaarbeurs.

Tabel 4.1: Intensiteiten huidige situatie (2005) vertaald voor een zaterdag

Weg(vak) Intensiteiten
-Qr'Ç.~ê~1~ilg!Jl~_~~~1~~ê!~D2~.!!2t_______________JS.:§.0Q____________________________________________

-£r,~'!ê!!!~~,!_LN.~~~_ê!~~1~1tl'2g1aar,~~L_______________l~.:IQ.9_____________________________

.Y~~_~~~~!'J!_____________________________________________ê&_O!________________________________________

J'I~.9!!ery~!~_~ílC!e_'!~~~_s________________________________1~.:§Q9____________________________________________

_ W'!'!tpJ~!~______________________________________________~!LlQ9__________________________________________

I.

Naarmate men dichter bij de snelwegen A2 en A 12 komt, neemt het aandeel Jaarbeursverkeer

af. Dit is enerzijds te verklaren omdat het Jaarbeursverkeer zich verspreidt over meerdere routes
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en anderzijds omdat het nabij de hoofdwegen drukker is dan op de hoofdwegen. (In hel weekend

is het aandeel Jaarbeursverkeer lager. Dit is voornamelijk te verklaren omdat de kantoren in het

centrum van Utrecht geen verkeer aantrekken in het weekend.) Wordt gekeken naar het aandeel

verkeer van bezoekers van de Jaarbeurs op het totaal, dan is dit aandeel groter dan op een

gemiddelde werkdag. De intensiteiten op de wegen zijn in dit geval veel lager en het aantal

bezoekers aan het Jaarbeurscomplex is gelijk verondersteld.

4.3.2 Autonome situatie
Voor de autonome situatie (2015) zijn de intensiteiten voor de toevoerwegen van het

Jaarbeursterrein weergegeven in tabel 4.2. Voor de ligging van de toevoerwegen verwijzen wij

naar figuur 4.1.

Tabel 4.2: Verkeers- etmaal intensiteiten autonome ontwikkeling vertaald voor de zaterdag en de werkdag.

Tussen haakjes de toe- of afname

Weg(vak) Intensiteiten

zaterdag

Intensiteiten

werkdag

_Q!:~~~!~~!!l~'..DQgrde1!'y_a.'2.cl~_Yil!!ljL~lJegj_______-!:.~QP___________~~§.QtL______________

_9.L~~~§!~ilrij1e.lJ_~l!~~!)_~~!I~!l_y_~_~tiê~_____________!?.:eQ.9______________g~li.95L___________

_Qi:~~!~ilri_!~ij~________________________________!~1QP___________JP.7a.(L______________

_!'~~_rti~~_~q_~~n vv~~~_~~~_~_9~1~~uiti~qL____________!§~1Q9_______________!?"§9_Q_________________

_!'~~_rti~~!'JlJ!~~_293~1l~~~!!~_~~t~~1~~iV_______________!§.4O~_______________!?~~Q_________________

_ WeJL~c!'~c~~~q~~_N_~ties _____________________________~~~§Q9_______________4ó"Q.QQ.______________

_~!'_"tp1~~~_________________________________________~~~Q9_______________~§"?9_Q_____________

Uit tabel 4.2 wordt duidelijk dat de verkeersintensiteiten als gevolg van autonome ontwikkelingen

op alle toevoerwegen van het Jaarbeursterrein toenemen. De toename is het grootst op de Weg

der Verenigde Naties, het Westplein en de Van Zijstweg.

4.3.3 Effecten

De verkeersintensiteiten ná ontwikkeling van de kop van het Jaarbeursterrein zijn weergegeven in

tabel 4.3. Voor de ligging van de toevoerwegen verwijzen wij naar figuur 4.1.

De eftecten van de ontwikkeling van het Jaarbeurskwartier zijn afhankelijk van de ontsluiting van

het Jaarbeursterrein na ontwikkeling. Voor deze ontsluiting zijn vier varianten doorberekend:

. Variant 1 : Ontsluiting met 600 parkeerplaatsen op de Croeselaan en 900 parkeerplaatsen op

de Van Zijstweg

. Variant 2: Ontsluiting van 1.500 parkeerplaatsen op de Croeselaan

. Variant 3: Gelijkmatige verdeling: 750 parkeerplaatsen aangesloten op de Croeselaan en 750

op de van Zijstweg

. Variant 4: ontsluiting van 1.500 parkeerplaatsen op de Van Zijstweg
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Tabel 4.3: Toekomstige verkeersintensiteiten voor de zaterdag (2015)

Wegvak Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

_Qr,~!,!aan_!~~0.r£~~~~_~~1~!).9_____19.0og___1's.:.QQ___~~QQ9_____...e,:QqQ____
_ CrÇ.~~!~!1~!l~l~~!1_y~_ri.!anslu¡tifl_____.,Q:.'!QQ______ 22.62Q__1Q~Q9______~_!!:.a.Q2-__.

.£roeselaanEid ______________________le:.e;Q___.!§OO _____!e.:~~_____1.6.6~____

_ VaQ~s~J~!!l!~.ê~ va!1_g.nlu¡ting_______1J~QQ_______19.2..___!Z .400 ___-.J!:.a~__

'yan Ziiê.!Slen oosten van ontsLll!ilL__-!~Q~_____.:.!600 ______!e.:9P_____1J.9QQ__

_~~_der l!'l'!!l~,,-t..~2-____________~_'i!OQ____~Jl.QQ___~,eOO _____~~a.QL_.

_'!est£"i!__._____________________~'!~Q2_____4j"P.a.Q______ 45~99____~Jl.!____

Tabel 4.4: Toekomstige verkeers intensiteiten voor een werkdag (2015)

Wegvak Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

_Croeselaan~~oorde~~'!~an~!J1!!:L__~Q__~.£.600 ____ 23.6QQ__~3.600 _
_Croes~~uid~!.ii!.ansluiting___~'!:.e.QQ_____ 25.3~CL__~.:6oo 23.e,~_
Croeselaan zuid __________ 20.400 20.400 ___-3400 __JW.400__
Van ~~~~sten van ontsluitl!__2..e.~__ 21.900 21.900 ___i1.~qo_
Van Zijstwegl~~~~luitinJL___21.500___.?J.900 ___ 21.500 ___2.1._

_~~!!~r Verenigd"-t..~~_______~~~a.~_ 43.8.9_¿:.8oo ___:L3.8oo
~'?tp~____________.§.§!.QQ____56.7oo __~,~_.§5.700 __

Als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen neemt het verkeer op de relevante wegvakken toe met

enkele duizenden motorvoertuigen per dag. De toename is het grootst op de Van Zijstweg.

Varieert afhankelijk van het wegvak en de parkeervariantlussen de 3% (Westplein) en 25% (Van

Zijstweg).

Uit de tabellen 4.3 en 4.4 blijkt dat variant 3 (750/750) de meest gelijkmatige verdeling van het

verkeer oplevert_ De akoestische eftecten van deze varianten zijn in paragraaf 5.2 beschreven.

4.4 Parkeren

4.4.1 Algemeen

In deze paragraaf is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het casino en de megabioscoop

op de kop van het Jaarbeursterrein wordt voorzien. Uitgangspunt is intensivering van het

grondgebruik door dubbelgebruik van de aanwezige parkeerplaatsen op het Jaarbeursterrein,

voor de verschilende delen van de dag en voor de verschilende functies (Jaarbeurs zelf, casino,
megabioscoop). De parkeerplaatsen op het Jaarbeursterrein zijn nu vaak voor een groot deei

ongebruikt. Door de toevoeging van de nieuwe functies wordt het grondgebruik (parkeerterreinen)

geoptimaliseerd.
De belangrijkste uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekeningen zijn hieronder

nader toegelicht.
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Gehanteerde parkeernormen
De parkeernormen voor de functies in het stationsgebied zijn vastgelegd in het Structuurplan

Stationsgebied. Hier gelden niet de bandbreedtes zoals deze zijn beschreven in de Nota

Parkeernormen 2005. Bij het berekenen van benodigde parkeercapaciteit zijn dan ook de

parkeernormen uit het Structuurplan als uitgangspunt genomen, zie paragraaf 4.4.2.

De functies waarvoor de parkeerbehoefle is bepaald
De parkeerbehoefte is bepaald voor Holland Casino (inclusief kantoren) en de megabioscoop. Op

de Kop van het Jaarbeursterrein zijn echter meerdere ontwikkelingen voorzien, waaronder een

hoteL. De invloed van het hotel valt echter buiten de scope van deze artkel 19 procedure. Ten

behoeve van het hotel wordt een aparte artikel 19 procedure doorlopen. Hierbij dient ook de

benodigde parkeercapaciteit onderbouwd te worden.

In de megabioscoop worden waarschijnlijk door de Jaarbeurs congressen georganiseerd. Dit

gebeurt op momenten dat er in de betreftende zaal of zalen geen fim draait, en er dus ook geen
bioscoopbezoekers zijn. De parkeerplaatsen die volgens de parkeernorm voor de megabioscoop

beschikbaar moeten zijn, worden op dat moment gebruikt door congresbezoekers. Er hoeven

hiervoor geen extra parkeerplaatsen te worden aangelegd.

Onderdeel van de onderhavige artikel 19 procedure is een foodcourt. De foodcourt heeft een

ondersteunende functie voor de ontwikkeling van de nieuwe functies en is tevens bestemd voor

Jaarbeursbezoekers. Dit laatste ter vervanging van de verkooppunten die zich momenteel

bevinden in de buitenruimte tussen de hallen (toekomstige centrumboulevard) en de

cateringterrassen die in de hallen tijdens beurzen worden gebouwd. De verkooppunten in de

buitenruimte moeten in de toekomst verdwijnen omdat de centrumboulevard ervoor in de plaats
komt.

De foodcourt is zoals gezegd ondersteunend en faciliteert bezoekers die al in het gebied

aanwezig zijn voor de Jaarbeurs, de megabioscoop of het Holland Casino. De foodcourt trekt dus

geen relevante aantallen 'eigen' bezoekers. Wellcht zullen soms passanten naar de foodcourt

komen, maar dit zullen zulke lage aantallen zijn, dat deze wegvallen in het totaal aantal

bezoekers aan het gebied.

In het casinogebouw zijn kantoren, die gebruikt worden door Holland Casino zelf. In de

parkeerbehoefte van deze kantoren wordt voorzien door de 600 plaatsen in de parkeergarage die

exclusief voor Holland Casino zijn. Overdag staat deze immers voor het grootste deel leeg en kan

dus goed door het personeel worden gebruikt.

Aantal parkeerplaatsen
In de startnotitie werd ervan uitgegaan dat circa 1.200 parkeerplaatsen gerealiseerd zouden

worden. Ten tijde van de vaststellng van de richtlijnen werd gedacht aan 2.000, waarbij sprake

zou zijn van een (tijdelijke) overcapaciteit. De richtlijnen vragen dan ook expliciet te beschrijven

hoe met deze overcapaciteit wordt omgegaan. Inmiddels is echter besloten dat 1.500

parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Er zal geen sprake meer zijn van overcapaciteit, zie

paragraaf 4.4.3.
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Gebruik van de parkeerplaatsen in de huidige situatie
De parkeerplaatsen op het Jaarbeursterrein zijn, met uitzondering van de parkeerplaats voor het

casino (huidige P6) voor iedereen toegankelijk. Uileraard parkeren er voornamelijk bezoekers van

de Jaarbeurs, maar ook anderen kunnen hier hun auto neerzetten. In de praktijk zijn de

parkeerplaatsen het dichtst bij de hoofdingang (P1 en P3) het snelst vol, vervolgens wordt

gebruik gemaakt van de parkeerplaatsen aan de andere kant van het Merwedekanaal (P2 en P4).

Gang van zaken op (zeer) drukke dagen
Uiteraard heeft de Jaarbeurs er belang bij dat haar bezoekers dichtbij en veilg hun auto kunnen

parkeren. Daarom zijn er verschilende mogelijkheden om ook bij topdrukte zoveel mogelijk

parkeercapaciteit te bieden.

Zo worden al jarenlang op zeer drukke dagen door de Jaarbeurs parkeerplaatsen bijgehuurd bij

Rabobank, NS-vastgoed en Hoyel. Het aantal bij te huren plaatsen is maximaal 1.800. Soms

worden deze goed gebruikt, soms blijkt de extra capaciteit nauwelijks nodig. Op extreem drukke

dagen wordt door de Jaarbeurs het zogenaamde 'alternatieve transferium scenario' in werking

gesteld. Op de snelwegen worden Jaarbeursbezoekers door middel van routingborden naar

transferia geleid (Veemarkt en Westraven) en met pendelbussen naar en van het
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Jaarbeursterrein gebracht. Beide oplossingen (Rabobank en transferia) worden structureel

gebruikt en hebben in de praktijk hun nut bewezen. Zie verder paragraaf 4.43.

Gevolgde werkwijze

Allereerst is bepaald hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn op grond van de parkeernorm in het

Structuurplan en hoe dit wordt verdeeld over de delen van de dag. Dit is de parkeerbehoefte,

beschreven in paragraaf 4.4.2.

Vervolgens is in paragraaf 4.43 in beeld gebracht wat in de huidige en nieuwe situatie de
parkeercapaciteit op het Jaarbeursterrein is, en hoe deze wordt gebruikt voor

Jaarbeursdoeleinden. De capaciteit die resteert, wordt benut door de megabioscoop en het

casino. Daarbij is ingezoomd op piekdagen, die zowel door de week (vakbeurzen) als in het

weekend (publieksbeurzen) kunnen plaatsvinden.

In paragraaf 4.4.4 leest u hoe de restcapaciteit wordt benut door Holland Casino en Wolft

megabioscoop.
Paragraaf 4.45 gaat in op de toegankelijkheid van de nieuwe parkeergarages.

4.4.2 Parkeerbehoefte

Parkeernorm en -behoefte conform het Structuurplan
In het structuurplan Stationsgebied staan de parkeernormen genoemd voor de verschilende

functies binnen het gebied. Op basis van deze normen is de totale parkeerbehoefte van

megabioscoop en casino berekend op 2.085 parkeerplaatsen. Deze is als volgt opgebouwd:

Tabel 4.5 Totale parkeerbehoelte casino en megabioscoop

Parkeerbehoefte

(aantal plaatsen)

~P.!_'è~9p__________Q,_1.~pÆ.~!EL~~_~7.Qq zilpla~'!~_______iqL_________________________________.

£~i!9_____________a..æ'!!Q!.!~~_~Y9"1'?.QqQ_'!_~.!Y~_______.!caeQ_______________________________

£~§L'!9:~ê!'.!g!!!ri____lp.Pl?.?_~_~~2~§~gQ.Q_'!P.Y_(L__________~______________________________.

I_~L~~L_____________________________________________________~c~eê_____________________________________

Functie Parkeernorm

Parkeerbehoefte casino
Onderstaand is de parkeerbehoefte op basis van verwacht bezettingspercentage en

spreidingspatroon zoals toegelicht in het MER Ontwikkeling Kop Jaarbeursterrein, weergegeven:
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Tabel 4.6 Toelichting parkeerbehoefte casino

Tijdsperiode Parkeerbehoefte (weekendsituatie)

OO..Q,: 08~Q_____ 3OQJ?_~~e,~!!I!i&q~I?~!2ent~_ 25%. _~~t.e. deeLY2_~pe nacht, want casino is tot 03.00 o~E.

9_a;.QC?.:_!ê;.QQ_____£3_~Q_~_afJ~e,~!a'!!:!.~1?~9~~~~?~L____________

.:.!..Q.:.J_!!:Q_____?.QQJ.aafJ~ez!9'!~!.~e!l!£.~tage SQ.L__________________________

1ß.OO - .9_q,:£Q____-1~~.?CU!:~~l'!~~!!afJ~..~!a~!2___________________________________.

Holland Casino zal 600 nieuwe parkeerplaatsen bouwen die exclusief voor bezoekers bestemd

zijn. Voor de overige benodigde parkeerplaatsen wordt gebruik gemaakt van de capaciteit op Pl

en P3. Dit wordt nader onderbouwd in paragraaf 4.4.4.

Parkeerbehoefte megabioscoop
Onderstaand is de parkeerbehoefte op basis van verwacht bezettingspercentage en

spreidingspatroon, zoals toegelicht in het MER Ontwikkeling Kop Jaarbeursterrein, weergegeven:

Tabel 4.7: toelichting parkeerbehoefte megabioscoop

Tijdsperiode Parkeerbehoefte

Q.Q,QQ - 08:2___2Q~lIe~~_~..~9.~D.~ate~.i___..

9.8.00 .:18.OQ__..1.?~(!.~~~lli~æ'R'~I£~!)~9.!ílem.!deld_g§.!o).._._..

.:.a..9JL-:.!9.0Q.___¿25 (75o/~b.!zet) - 700 n.QQ~ bez~t. vooral,gp vr en za)

11:QQ.:aQ.2._g~C!~~.P2~~!l:.?QQ.t!Q9J2.~~.!2t.'cqoral2P vr J!!)~L

Voor de megabioscoop worden geen exclusieve parkeerplaatsen gebouwd. Bezoekers van de

mega bioscoop moeten gebruik maken van de capaciteit op de parkeerplaatsen van de Jaarbeurs

(Pl, P2, P3, P4, P6). Dit wordt nader onderbouwd in paragraaf 4.4.4.

4.4.3 Aanwezige parkeercapaciteit Jaarbeursterrein en benutting ervan door Jaarbeurs

Huidige en toekomstige capaciteit
De totale parkeercapaciteit van de Jaarbeurs bedraagt momenteel 6.500 parkeerplaatsen. Deze

is verdeeld over parkeerterreinen ten oosten van het Merwedekanaal (PL en P3) en

parkeerterreinen ten westen van het Merwedekanaai (P2 en P4). Daamaast is er een
parkeerterrein voor exclusief gebruik voor Holland Casino (P6). Zie figuur 4.2.
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Bij de ontwikkeling van het Jaarbeurskwartier zullen uiteindelijk geen parkeerplaatsen verloren

gaan. De bovengrondse parkeerplaatsen die verloren gaan als gevolg van de vastgoedprojecten

zullen worden vervangen door een parkeergarage onder de Megabioscoop.

De parkeergarage zal ongeveer 1.500 parkeerplaatsen hebben. Daarvan zijn er 600 exclusief

voor Holland Casino, voor de Jaarbeurs zijn er 900 plaatsen ter vervanging van:

. 300 plaatsen op PL die verdwijnen door de komst van hotel en centrumboulevard

. 425 plaatsen op P3 die verdwijnen door de bouw van Holland Casino en megabioscoop

. 175 plaatsen die verdwijnen ten gevolge van reconstructie/verbreding van wegen rondom het

Jaarbeursterrein.

Als het nieuwe casino geopend is, zal de tijdelijke vestiging aan de Overste den Oudenlaan

gesloten worden en komen hier weer 400 parkeerplaatsen beschikbaar (P6). Dit zijn plaatsen die

nu exclusief door Holland Casino worden gebruikt.

In tabel 4.8 is de huidige parkeercapaciteit en de capaciteit na realisatie van het casino en de

megabioscoop weergegeven.

Tabel 4.8: huidige en toekomstige parkeercapaciteit Jaarbeursterrein

Huidig Na realisatie casino en bioscoop

I~n 02~~ri_~fl_h.e.t.~~~eka!1~~'-____________________________
!'.!-------------------------------------~~~~-----
P3 ______________________________~~Q____________________

800------------
875

t!i~_'!'!_~l!~_~l~~~~n_________________________________________?~______________________
SU~!~~_____________________________2:~_________________________---40__________________

Nieuwe parkeergarage casino

_l~~~~~~~~~_£asi~9ì____________________________________

600

:L~E!_~~_~~_~.Y~'..!~!.Mel!e2~~_a~~~1~__________________________________________________

~s._________________________________.!3.QQ_____________________________1.299_____________________

~'!______________________________________.?"9g.Q_Q.~,,1 usL'!Ll'_rkeergarag!!L___~"Q99_________________________

~e______________________________________________________________12£__________

§.~~!~~'!~L__________________________;i".?~Q__________________________ 3.600_________________

l.l!____________________________________iqQJ..~~clu~~L~oor _~~sinol___________________.____________

Totaal 5.600 algemeen gebruik 6.000 algemeen gebruik

_________________________________~Q.2..~~i!~~t~~!~~sin£._____ 6OQ~!.clusief voor .~~~__________.
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Naast de in tabel 4.8 genoemde aantallen parkeerplaatsen is er nog een reservecapaciteit van

500 parkeerplaatsen (locatie huidige gebouw casino Overste den Oudenlaan en diverse

bufterplaatsen). Deze reserve capaciteit is niet meegenomen in de capaciteitsberekeningen.

Benutting huidige situatie
Bij drukke week- of weekeindbeurzen geldt het voigende overzicht van de parkeercapaciteit

(aanwezig) en parkeergebruik (bezet).

Tabel 4.9: benutting huidige parkeercapaciteit

Tijdstip Aantal Bezet Rest

capaciteitplaatsen

!:!_"!P.L_________QC!:!Q-.!êR9____~1Q.______aQ________..___
__________________p8.00:!ê.!2-__24oa_______~1OO _________Q____ 120 dagen per ~__

18.00-19.00 2400 1200 1200----------------------------------------------------------------
______________-. 9.C!-24~QQ____~!.OQ____~_____~C!00

-------------------------------
!:~f.L__ 00.00-08.00 __ 3229_____ 0

_--~~C!Q:__~?!____ 3200

3200

o

________________-.lLC!Q:~.oo ____ 3200 ____--Q.____.!~_

______________.!!L00-24.QQ____~gQQ______~_______i!200

70 dagen per jaar

----------------------------------------------------------------
P6 400

l~~El:.Y9_~f~~j!!°l___________________________________________
----------------------------------------------------------
I.otal~_£~l!i;~~.!____________tL~Q_________________________________________

Geconcludeerd wordt dat bij drukke week- of weekeindbeurzen overdag van 8.00-18.00 uur de

huidige parkeervoorzieningen volledig bezet zijn. Buiten deze tijden is een ruimschoots overschot

aan beschikbare parkeerplaatsen.

In de huidige situatie is PL +P3 op circa 120 dagen per jaar volledig bezet en is daarnaast P2+P4

op circa 70 dagen volledig bezet. Tijdens deze dagen kan de buftercapaciteit van 500

parkeerplaatsen ingezet worden. Tijdens drukke beursdagen (ca 15 dagen per jaar) wordt door

de Jaarbeurs extra parkeerruimte in de directe omgeving gehuurd, bijvoorbeeld van de Rabobank

met nu 800 plaatsen en na uitbreiding 1400 plaatsen. Tijdens extreme piekdagen (ca 7 dagen per

jaar) wordt het zogenaamde "alternatieve transferium scenario" in werking gesteld. Op de

Veemarkt en Transferium Westraven kan dan onder andere worden geparkeerd. Op de

snelwegen worden beursbezoekers door middel van routingborden naar de transferia gedirigeerd

en met pendelbussen naar en van het Jaarbeursterrein vervoerd.
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Bepalen restcapaciteit voor casino en megabioscoop
Door de realisatie van het casino en de megabioscoop vindt er een verschuiving van de

beschikbare parkeercapaciteit binnen het Jaarbeursterrein plaats, zie tabel 4.10

Tabel 4.10: benutting toekomstige parkeercapaciteit zonder invloed casino en bioscoop

Tijdstip Aantal plaatsen Bezet Rest capaciteit

PJ.t£:~_____QQ~QQ:Q!!"Q9_______g~Q.lL_______¿QL_?200 _________________________

_____________Qê~QQl!!.2Q.__~9_Q______________~1.09______________lgQ_~~~~aar ____

__________!ê~QQ!J"QQ.___~OO _______1129_13.Q_________________________
19.00-24.00 2400 400 200----------------------------------------------------------------------------

P2 + P4 00.00-08.00 3600 0 3600---------------------------------------------
___________Qê.OO-1!.2Q.____~~______________;gQ9_____:i_Q___________ 70 d~gen per ~_____

___________J.~QQ:1P.2Q.___~§9_lL____ 160 2OQ____________________
__________!~~QQ:?~.OO ____~~___________._____~_________

Geconcludeerd wordt dat bij drukke week- of weekeindbeurzen overdag van 8.00-18.00 uur de
parkeeivoorzieningen nog niet volledig bezet zijn. Door het vrijkomen van P6 is er ook overdag bij

drukke week- en weekeind beurzen nog een kleine restcapaciteit.

4.4.4 Parkeercapaciteit na realisering megabioscoop en casino

Invloed casino
Met de restcapaciteit parkeerplaatsen (tabel 4.10) als uitgangspunt kan de invloed van de

benodigde parkeercapaciteit van het casino en de megabioscoop berekend worden. Om de

eftecten van alléén het casino en alléén de megabioscoop inzichtelijk te maken zijn deze apart

berekend en weergegeven in de tabellen 4.11 (casino) en 4.12 (megabioscoop).
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Tabel 4.11 Gebruik parkeerplaatsen na toedeling Jaarbeursactiviteiten en casino

Tijdstip Aantal plaatsen*

!!~~è'!'_d.2~J!_'?__-2_I!2.I!:l!êRQ_____§QL__

08.00-18.00 600------------------..._-------
18.00-19.00 600----------------------------

___________1.9.2.0-21RQ___§QQ.

------------------------------
El. P3_______Q.!LI!0-0~QQ____EQ.I!_

----___________.__Q.~I!:!ê~I!Q____Q_____.

18.00-19.00 1200---------------------------
___________1...00~1R2____gQQO
---------------------------------
!,2 + P4_t.~§____Q_I!.00:08.I!Q_____~?Q.0

08.00-18.00 400-----------------------------
___________1_8.00-1 ~~I!-----~Q.i!

-__._____--~I!I!:~RQ.___ 3601!.
* = restcapaciteit PL-P6 zoals aangegeven in tabel4.10

Bezet Rest capaciteit

300 31! - -------
300 300 --._-----
600 0

600 0--------------
o

o

100

760

2200

o

1100

1240

120 dagen~~_

-----------------
o

o

o

o

3600

400

200
3600

ZOo dagen per jaaf

In de parkeerbehoefte van het casino kan worden voorzien door de eigen plekken in de nieuw te

bouwen parkeergarage, aangevuld met plaatsen direct in de omgeving, op Pl en P3_ Er hoeft

geen gebruik te worden gemaakt van de verder weg gelegen parkeerplaatsen P2, P4 en P6.
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Invloed megabioscoop

Tabel 4.12: Gebruik parkeerterreinen na toedeling Jaarbeursactiviteiten en bioscoop

Tijdstip Aantal plaatsen.

HO~!1_a,E_a.~~.£_.__.9~£q:.~RQ__§22_

____~Oo-18.00 ____eQQ_________

Bezet Rest capaciteit

o 600
o 600

____________-J 8.00-!2,Q___e9._______ 0 __~________________________
______________.!g.OO-?~_~_________.!_~________ ________

P1 + P3 00.00-08.00 2200 50------------------------------------ 2150

________--_ILaQ:!~~QQ___Q.__________.L~____________!.2P.!!!_P!J~'____

____________!.!aQ:!~~QQ___!?9._____ _2Q__ 500 _____________
_____________.!0-2~~QQ____~QQ~__________!QO 1300

P.?_!?-~_!l~___ 00.00-08.00 3600--------- o

175

36QQ.________________.
_____________-2.!ca.o-1 ~,Q__i.02 225 70 dagen per jaC!__

__________________!_f!2.Q:! 9.0Q__~9._______.Q___ 2000 ___________
____________-J_9.0°:i~,Q__~_______________~__il_l?QQ________________________
. = restcapaciteit, zoals aangegeven in tabel 4.11

Van 19.00 - 24.00 uur is de parkeerbehoefte van casino en megabioscoop maximaal en de
capaciteit van het Jaarbeursparkeerterrein is dan ruimschoots toereikend om in de behoefte te

voorzien.

Wel dient overdag een beperkte groep bezoekers gebruik te maken van P2, P4 of P6. De

loopafstand van deze parkeerplaatsen naar de megabioscoop is langer dan vanaf Pl en P3.
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Totaal effect ontwikkeling Jaarbeurskwartier op parkeercapaciteit
In tabel 4.13 worden het gezamenlijke eftect van het casino en de megabioscoop op de

restcapaciteit op het Jaarbeursterrein weergegeven.

Tabel 4.13: Restcapaciteit na toedeling Jaarbeursacliviteiten, casino en bioscoop

Tijdstip Aantal plaatsen Bezet Rest capaciteit

!i2iL"!d ca~i!~___~22:Q~.oo_____§"~Q________~P._2PL______
_______________Ql.oo-18.op_~_~Q___________:i~_ 300 _________________
________________~QQ!9.oo ___§.aQ___________~~__~__________________

600 0_____________~~QO-24'_OQ_?_aQ_____

------------------------------------
t-!.:fL______.Q0.0Q:Ql"9P__~_~Q9______2P___~___
___________08.q9:1~"9L_P________.._~__
-------------1~~aQ:!~"QP____B9_____ê.o._ 400

120 dagen per jaar

_____________19.00-24.00 2QQ__ 1460 540

---------------------------
t-~_tf~.=?_______q9cQ9-08.00____;i_eQ o 3600

__________-28.oo~___iaQ______175 __2~§' 70 dagen per jaar

__________________~:! 9.00___ 200 o 2000

_______________1.9.oo-24"9P_--.§Q9-______--___.2.Q______

Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat er door meervoudig gebruik van de parkeerplaatsen

geen extra parkeerplaatsen aan het Jaarbeursareaaltoegevoegd hoeven te worden, naast de

600 extra plaatsen voor Holland Casino.

Mocht zich een situatie voordoen waarin de parkeerplaatsen op het Jaarbeursterrein volledig vol

zijn, worden alsnog geen problemen verwacht, want er zijn diverse oplossingen voorhanden:

. Gedurende 70 dagen per jaar wordt indien nodig de buftercapaciteit op het Jaarbeursterrein
zelf ingezet (500 parkeerplaatsen)

. De Jaarbeurs kan in het weekeinde extra parkeerplaatsen inhuren bij gebouwen in de

omgeving (Rabobank, Hoyel), dit is ongeveer 15 keer per jaar het geval

. Op extreme piekdagen (7 dagen per jaar) wordt gebruikgemaakt van transferia aan de rand
van de stad, waama mensen met pendelbussen naar het Jaarbeursterrein worden gebracht.

. In de directe omgeving (Jaarbeursplein) is een openbare parkeergarage met 1_000 plaatsen,

die over het algemeen niet volledig bezet zijn
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De piekbezelling van de parkeerplaatsen en de inzet van aanvullende maatregelen geldt alleen
overdag, voor ca. 70 dagen per jaar. Voor mensen die naar de megabioscoop of het casino gaan,
is gebruik van een transferium en pendelbussen geen optie. Holland Casino zal dan gebruik

kunnen maken van de eigen parkeergarage, die overdag voldoende ruimte biedt.

Bioscoopbezoekers kunnen wel te maken krijgen met een situatie waarin er geen
parkeercapaciteit in de directe omgeving beschikbaar is_ Dit is overigens in de huidige situatie

ook het geval; de bioscopen liggen nu verspreid door de stad, en hebben geen van alle eigen

parkeergelegenheid. Op dat punt is er dus geen verslechtering.

Overigens zal ook de praktijk zelf mogelijke knelpunten oplossen. Als er een grote beurs is, zullen

mensen wellcht hun bezoek aan de megabioscoop een paar dagen of een weekje uitstellen. Of

in die situatie komen meer mensen met openbaar vervoer, lopend of met de fiets.

4.4.5 De nieuwe parkeergarage

De parkeergarage onder de megabioscoop wordt bij voorkeur ontsloten middels een hellngbaan

in de Croeselaan en via de Van Zijstweg over het parkeerterrein P3.

De toerit in de middenberm van de Croeselaan kan eventueel in de toekomst meerdere garages

ontsluiten. De interne toegang zal zodanig geregeld zijn dat voor opstel ruimte maximaal gebruik

wordt gemaakt van de hellngbaan en ondergrondse aanrijroute.
Een afgescheiden deel van de parkeergarage staat tot de volledige beschikking van het Casino.

De overige plaatsen zijn voor iedereen toegankelijk. Er komen dus geen exclusieve
parkeerplaatsen voor bioscoop- of beursbezoekers.
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