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over Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht,
uitgebracht aan het College van burgemeester en wethouders gemeente Utrecht door de
Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze
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Geacht college,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport
(MER) ten behoeve van de besluitvorming (vrijstelling ex art.19 Wro) over de Herinrichting kop Jaarbeursterrein.
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan. Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie
m.e.r.. Voor de samenstelling van deze werkgroep verwijs ik u naar bijlage 3.
De startnotitie m.e.r. Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht bevat reeds veel relevante informatie voor de vast te stellen richtlijnen voor het MER. Dit advies sluit dan
ook aan bij de startnotitie en richt zich uitsluitend op punten die in aanvulling of afwijking van de startnotitie in het MER beschreven moeten worden. Het advies dient derhalve in samenhang met de startnotitie gelezen te worden. De Commissie heeft kennis genomen van de binnengekomen inspraakreacties. Zij verwijst in dit advies selectief naar
een reactie wanneer deze reactie naar haar mening relevant is voor haar advies.
1.Doel en reikwijdte m.e.r.
Het voornemen van Holland Casino, Wolff Cinema Group en de Koninklijke Jaarbeurs
om de Kop van het Jaarbeursterrein opnieuw in te richten maakt deel uit van het grotere plan tot herinrichting van het Stationsgebied Utrecht. Voor het Masterplan Herinrichting Stationsgebied is eerder een MER (MER 1e fase) opgesteld, waarin een aantal hoofdkeuzen zijn onderzocht met hun (milieu)effecten, zoals de situering van ruimtelijke (publiekstrekkende) functies en de verkeersontsluiting. Op basis van dit MER 1e fase Stationsgebied Utrecht heeft geen formele besluitvorming plaats gevonden.
Op dit moment wordt de procedure van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) voor
het Structuurplan Stationsgebied doorlopen. Ook daarin staan de te maken strategische
keuzen centraal. Het Jaarbeursterrein als locatie voor de realisatie van een megabioscoop en een casino is opgenomen in het Masterplan en het ontwerp Structuurplan.
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De Commissie onderschrijft dan ook de conclusie in de startnotitie dat in dit MER geen
locatiealternatieven onderzocht behoeven te worden. Aangezien het voorgenomen besluit
het eerste formele plan is dat voorziet in daadwerkelijke herinrichting van het Jaarbeursterrein adviseert de Commissie in het MER een korte toelichting te geven op de
locatiekeuze. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de afwegingen die in het MER 1e
fase en de SMB zijn gemaakt.
2.Voorgenomen activiteit
De Startnotitie geeft een duidelijk beeld van het type activiteiten dat gerealiseerd gaat
worden inclusief bijbehorende bezoekersaantallen en de daarvan afgeleide parkeervraag. Deze informatie kan in het MER worden overgenomen.
In aanvulling op de informatie in de startnotitie adviseert de Commissie om in het MER
een beeld te geven van de verwachte ontwikkeling van het terrein op de langere termijn
en de functies daarbinnen1. Te meer daar zoals hier onder aangegeven, in de plannen
een reservering van 800 parkeerplaatsen is opgenomen en er rekening gehouden moet
worden met (tijdelijke) effecten op bestaande woningbouw.
De wijze waarop de parkeervraag in de tijd geaccommodeerd wordt, behoeft in het MER
toelichting. Uit de mondelinge toelichting van de initiatiefnemers tijdens het locatiebezoek heeft de Commissie begrepen dat van de voorziene 1200 ondergrondse parkeerplaatsen 600 plaatsen dienen ter vervanging van bestaande bovengrondse parkeerplaatsen op het Jaarbeursterrein die door het realiseren van het voornemen moeten verdwijnen. De andere 600 plaatsen zijn direct verbonden aan realisatie van het Casino. Daarnaast is sprake van een reservering van 800 plaatsen ter compensatie voor het op termijn verdwijnen van bestaande bovengrondse parkeerplaatsen ten oosten van het Jaarbeurscomplex.
De Commissie adviseert om in het MER hiervan een duidelijk beeld te geven en
 de beschikbare capaciteit aan parkeerplaatsen in de tijd af te zetten tegen de
behoeften als gevolg van de voorgenomen plannen
 een parkeerbalans voor het gebied voor de verschillende maatgevende tijdstippen, waarbij inzicht wordt gegeven of er ook vraag wordt geaccommodeerd uit de
omgeving (Beatrixtheater, Hoog Catharijne, Jaarbeurs) en aangegeven wordt
hoe de parkeerdruk op de parkeerplaatsen op de Croeselaan zich ontwikkelt.
 inzicht te geven in de mogelijkheden van meervoudig gebruik.
3.Verkeers- en milieuaspecten
3.1 Verkeer
Terecht stelt de Startnotitie dat de verkeerseffecten en de daaraan gerelateerde milieueffecten de belangrijkste effecten van het voornemen zijn.
Dit betekent dat het MER concrete, kwantitatieve informatie moet geven over:
 de verwachte extra autoverkeer van en naar het Jaarbeursterrein
 het aandeel regulier OV
 concrete gedragsbeïnvloedende maatregelen om het autoverkeer zo veel mogelijk
terug te dringen.

1Twee

inspraakreacties (Bijlage 4, nr 1 en 2) wijzen op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst, zoals realisatie van en sloop/
nieuwbouw van woningen, die relevant zijn voor de beschrijving van al dan niet tijdelijke effecten.
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3.2 Luchtkwaliteit
De behandeling van het aspect luchtkwaliteit zal veel aandacht vragen gegeven de beleidsontwikkeling op dit terrein en de ontwikkelingen in wetgeving. De gemeente Utrecht
heeft tijdens het locatiebezoek toegelicht, dat de luchtkwaliteitproblematiek geplaatst
gaat worden in de brede context van het Stationsgebied Utrecht. Daarin zullen de negatieve gevolgen door realisatie van verkeersaantrekkende voorzieningen als een megabioscoop en het casino worden afgezet tegen de positieve gevolgen van bijvoorbeeld realisatie van de OV terminal, het verbeteren van doorstroming op de hoofdontsluitingswegen en realisatie van de tunnel onder het Westplein.
In het MER zal dus de problematiek rond de luchtkwaliteit in een brede context bezien
moeten worden. Duidelijk moet worden hoe in deze brede context wordt gesaldeerd en of
er dan nog knelpunten overblijven.
Bij de behandeling van het thema luchtkwaliteit zal het accent liggen op NOx en fijn
stof. De Commissie vraagt daarnaast aandacht voor de benzeenverontreiniging bij de
ventilatieopeningen en uitgangen van de parkeergarage en de rond de eventueel in te
richten open parkeerterreinen.
4.Alternatieven
De Commissie ziet geen aanleiding om naast het voornemen en het meest milieuvriendelijke alternatief, andere alternatieven in het MER te beschrijven.
De startnotitie geeft een goed beeld van de optimaliseringmogelijkheden in het meest
milieuvriendelijke alternatief
5. Effecten
De startnotitie geeft reeds een beoordeling van het voornemen op bodem, water, groen,
cultuurhistorie, industrielawaai, duurzaamheid, bouwhinder en omgevingsklimaat.
De Commissie onderschrijft deze beoordeling. De commissie vraagt daarnaast aandacht
voor de effecten van de bouwwerkzaamheden, met name trillingen en grondwaterbemaling op de structurele eigenschappen van de bestaande (woon)bebouwing in de directe
omgeving en op de specifieke hinder die kan optreden bij woningen in de directe omgeving van de eventuele bovengrondse parkeerterreinen.
Tot slot
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde
richtlijnen krijgt toegestuurd.
Hoogachtend,

drs. H.G. Ouwerkerk
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht
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BIJLAGEN
bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht

(bijlagen 1 t/m 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 21 februari 2006 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 2
Kennisgeving van de startnotitie
in “Ons Utrecht” d.d. 22 februari 2006

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Jaarbeurs Utrecht, Holland Casino, Wolff Cinema Groep
Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht
Besluit: vrijstelling ex artikel 19 Wro
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 10.1
Activiteit: Bouw van een casino, megabioscoop en parkeergarage
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 22 februari 2006
richtlijnenadvies uitgebracht: 25 april 2006
Bijzonderheden: Het voornemen van Holland Casino, Wolff Cinema Group en
de Koninklijke Jaarbeurs om de Kop van het Jaarbeursterrein is om een casino, megabioscoop en parkeergarage te realiseren op de Kop van het Jaarbeursterrein in Utrecht. Deze voorzieningen zullen meer dan 500.000 bezoekers per jaar trekken en zijn daarmee m.e.r. plichtig.
Het voornemen maakt deel uit van het grotere plan tot herinrichting van het
Stationsgebied Utrecht. Het Jaarbeursterrein als locatie voor de realisatie van
een megabioscoop en een casino is opgenomen in het Masterplan Stationsgebied Utrecht en het ontwerp Structuurplan Stationsgebied en de daaronder
liggende milieubeoordelingen.
De Commissie adviseert in haar richtlijnenadvies in aanvulling op de startnotitie :
 een korte toelichting te geven op de locatiekeuze
 de behoefte aan parkeerplaatsen te onderbouwen
 kwantitatieve informatie te geven over verkeersstromen en maatregelen
om OV gebruik (verder) te stimuleren
 luchtkwaliteit in het bredere kader van het Stationsgebied te plaatsen
en niet alleen aandacht te besteden aan NOx en fijn stof maar ook aan
benzeen bij ventilatieopeningen van tunnels.
Samenstelling van de werkgroep:
dr. G.J. van Blokland
ir.drs. W. Demmers
ir. J.E.M. Lax
Drs. H.G. Ouwerkerk
ir. B.J. Wiekema
Secretaris van de werkgroep:
ir. V.J.H.M. ten Holder

BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en adviezen
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