
 
 
 
Bestemmingsplan Stationsgebied 
Megabioscoop, Jaarbeursterrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaststellingsrapport, behorende bij het vaststellingsbesluit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling 
Afdeling Gebiedsontwikkeling,mei 2014 

 



 2 

1. Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied Megabioscoop Jaarbeursterrein heeft op 
grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 4 
april 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. De periode 
waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend liep tot en met 15 mei 2014. 
 
Naar aanleiding van de ter inzage ligging zijn zienswijzen ingediend door: 
 
 Naam Adres Plaats Datum brief 
1 Stichting Stopluchtverontreiniging 

(SSLU) 
Mereveldseweg 9a Utrecht 29 april 2014  

2 Reclamant 2 Veilingstraat  Utrecht 17 april 2014  
3 Reclamant 3 Veilinghavenkade Utrecht 7 mei 2014  
4 Reclamant 4 Veilinghavenkade Utrecht 12 mei 2014  
5 Taxon Groep 2 B.V. Laan der Verenigde Naties 150 Ede 8 mei 2014  
6 Corio Vastgoed Ontwikkeling B.V Hoog Catharijne, 

Van Duvenborch Building 
Stationsplein 97 

Utrecht 15 mei 2014 

7 Comité Van Zijstweg p/a Veilinghavenkade 10a Utrecht 15 mei 2014 
 

2. Ontvankelijkheid 
De zienswijzen van de reclamanten genoemd onder 1 tot en met 7 zijn binnen de termijn 
van ter inzage legging bij de raad ingekomen dan wel tijdig aan dit bestuursorgaan 
verzonden.  

3. Zienswijzen 
Onderstaand zijn de ingediende zienswijzen samengevat en direct aansluitend, per 
onderdeel, cursief, van beantwoording voorzien. Per zienswijze is afgesloten met een 
conclusie of de zienswijze leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Reclamant 1 (Stichting Stopluchtverontreiniging - SSLU) 
 
Stichting Stopluchtverontreiniging (SSLU) vreest verslechtering van de luchtkwaliteit als 
gevolg van de voorgenomen realisering van de Megabioscoop.  
 
SSLU is het niet eens met het oordeel dat er sprake zou zijn van een NIBM-project en 
wijst erop dat het NSL in 2014 afloopt en dat er nog geen besluit is genomen om het NSL 
te verlengen. SSLU meent dat binnen het NSL geen sprake is van voldoende 
compenserende maatregelen. De Megabioscoop is niet het enige project is dat de lucht 
zal verslechteren, want ook andere voorgenomen projecten op korte afstand zullen dat 
doen. SSLU is van mening dat de verkeersaantrekkende werking van de Megabioscoop in 
de wel heel summiere luchtrapportage wordt onderschat.  
 
Reactie: 
De Megabioscoop maakt onderdeel uit van IBM-project 1312, zoals dat is opgenomen in het 
NSL.   
Het IBM-project 1312 "Ontwikkeling Stationsgebied" behelst de volgende ontwikkelingen: 

Aantal 
woningen 

Kantoren in 
m2 b.v.o. 

Overige project/voorzieningen 

1.000 205.000 Totaal 196.300 m2 b.v.o overige voorzieningen + 
ontwikkeling OV-terminal + terugbrengen water in de 
Catharijnesingel + herstel loop rivier de Leidsche Rijn + 
autotunnel onder Westplein  + 2500 openbare 
parkeerplaatsen + HOV-banen van en naar Utrecht Centraal 
========================== 
Uitgesplitst als volgt: 
45.000 m2 v.v.o. detailhandel, waaronder 6.000 m2 b.v.o 

stationsgerelateerde detailhandel (= circa 55.000 m2 
b.v.o.); 
8.800 m2 b.v.o. horeca 
29.000 m2 b.v.o. hotel 
70.000 m2 b.v.o. leisure (waaronder casino en 

megabioscoop) 
33.500 m2 b.v.o. cultuur  

In het IBM-project 1312 is 70.000 m2 b.v.o. opgenomen. Het programma van de onderhavige 
megabioscoop bestaat uit maximaal 14.500 m2 b.v.o. en circa 1.500 m2 b.v.o. horeca-
voorzieningen en past binnen de omschrijving en omvang van het project. 
Omdat het project Megabioscoop onderdeel uitmaakt van het IBM-project 1312 hoeft er géén 
beoordeling van de luchtkwaliteit plaats te vinden en wordt voldaan aan artikel 5.16 lid 1 onder 
d.  
Het NSL loopt tot 1 augustus 2014. Besluiten, genomen voor 1 augustus 2014 vallen dus onder 
de werking van het NSL. Een besluit omtrent verlenging van het NSL wordt voorzien voor de 
datum van 1 augustus 2014, zodat een na 1 augustus 2014 genomen besluit valt onder het 
verlengde NSL. 
Er is echter onverplicht een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd, waarbij het effect van de 
verkeersaantrekkende werking langs de belangrijkste aan- en afvoerwegen 
(verkeersaantrekkende werking op de luchtkwaliteit is beoordeeld. Op basis van het uitgevoerde 
luchtonderzoek wordt geconcludeerd dat wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer, zodat ook wordt voldaan aan artikel 5.16 lid 1 onder a. Door het adviesbureau is 
tevens aangegeven dat de ontwikkeling een Niet in betekenende mate verslechtering van de 
luchtkwaliteit tot gevolg heeft, hetgeen op zich een juiste conclusie is, maar als onderdeel van 
een IBM-project in combinatie met de overige ontwikkelingen moet worden gezien, tenzij de 
verslechtering van de luchtkwaliteit minder bedraagt dan 0,1 µg/m3. 
Jaarlijks wordt de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt via de Monitoringstool, op basis waarvan 
eventueel aanvullende maatregelen worden genomen, zodat in 2015 aan de luchtkwaliteitseisen 
wordt voldaan. Door Utrecht is in oktober 2013 het “Uitvoeringsprogramma 2013 – 2015, 
Gezonde Lucht voor Utrecht” vastgesteld, waarin aanvullende maatregelen zijn opgenomen.  
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Op basis van dit Uitvoeringsprogramma resteren nog 3 knelpunten (Graadt van Roggenweg en 
Catharijnesingel). Medio maart 2014 zijn nieuwe achtergrondconcentraties en emissiefactoren  
gepubliceerd. Momenteel wordt onderzocht of op basis van de nieuwe achtergrondconcentraties 
en emissiefactoren de knelpunten blijven bestaan in 2015 en op basis daarvan aanvullende 
maatregelen dienen te worden genomen. 
Omdat reclamant tevens van mening is dat het Luchtkwaliteitsonderzoek te summier is 
uitgevoerd hebben wij, ter onderbouwing van onze beantwoording, ook een second 
opinion laten uitvoeren met betrekking tot het Luchtkwaliteitsonderzoek. Dit rapport is 
als bijlage 1 opgenomen bij dit vaststellingsrapport. In dit rapport wordt tevens nog eens 
uitgebreid op de verkeersaantrekkende werking van de Megabioscoop ingegaan. Hieruit 
blijkt dat de verkeersaantrekkende werking van de Megabioscoop is ingeschat op basis 
van de ligging naast het grootste treinknooppunt van Nederland. Het bevestigd dat er in 
casus sprake is van een worst case benadering en dat dan van een onderschatting geen 
sprake is.  
 
De conclusies van dat rapport voor wat betreft deze zienswijzen worden hieronder 
weergegeven: 
 
1. De SSLU vreest voor een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
 
Het klopt dat de luchtkwaliteit langs een aantal wegen verslechtert, met name langs de 
Van Zijstweg/Nelson Mandelabrug/Dr. M.A.Tellegenlaan, echter niet in betekenende mate 
(toename concentraties is ruim minder dan 1.2 µg/m3). In geen geval leidt de 
verslechtering van de luchtkwaliteit tot een overschrijding van de grenswaarden, zelfs 
niet in de worstcasebenadering van dit onderzoek. 
 
2. De SSLU is het niet eens met het oordeel dat sprake is van een niet-in-
betekenende-mate-project (verder: NIBM-project); 
 
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat, daar waar de hoogste 
concentratietoename is te verwachten, deze toename in de worstcasebenadering van dit 
onderzoek minder is dan 1.2 µg/m3. Er is derhalve wel degelijk sprake van een NIBM-
project.  
 
3. De SSLU wijst erop dat in 2014 het NSL afloopt en dat er nog geen besluit is 
genomen om het NSL te verlengen; 
 
Dit klopt maar doet op dit moment geen afbreuk aan het gebruik van art. 5.16, eerste lid 
sub d van de Wet Milieubeheer (NSL-toets) als wettelijke instrument om te toetsen aan de 
luchtkwaliteitseisen. Overigens wordt opgemerkt dat ook sub a en sub c van genoemd 
wetsartikel de wettelijke basis is voor het toetsen van dit project aan de 
luchtkwaliteitseisen. 
 
4. Binnen het NSL zijn onvoldoende compenserende maatregelen genomen; 
 
Binnen het NSL zijn wel degelijke compenserende maatregelen genomen. Kortheidshalve 
wordt verwezen naar de voortgangsrapportages in de NSL-monitoring (https://www.nsl-
monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/). Met de effecten van deze 
maatregelen is rekening gehouden bij de berekeningen. In het kader van voorliggende 
besluiten kan gesteld worden dat in de worstcasebenadering van dit onderzoek geen 
overschrijdingen van grenswaarden zijn vastgesteld en dat geen (extra) compenserende 
maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
5. De SSLU meent dat de verkeersaantrekkende werking van de Megabioscoop in de 
wel heel summiere luchtrapportage wordt onderschat; 
 
Ten behoeve van de weerlegging van deze zienswijze zijn de uitgangspunten zeer 
worstcase benaderd. Zo is onder meer uitgegaan van het gebruik van 500 extra 
parkeerplaatsen bij P2 en P4 van de Jaarbeurs gedurende het gehele jaar, terwijl dit 
slechts uitzonderlijk zal plaatsvinden.  
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De verkeersaantrekkende werking is in dit luchtkwaliteitsonderzoek – in samenhang met 
deze 500 extra parkeerplaatsen – verdubbelt ten opzichte van de prognoses van het 
verkeersmodel van de gemeente Utrecht.  
 
Expliciet wordt opgemerkt dat dit een worstcase benadering is voor het 
luchtkwaliteitsonderzoek en dat deze worstcase benadering geen jaargemiddeld beeld 
geeft van de bedrijfsvoering van de bioscoop. En toch kan in de worstcasebenadering van 
dit onderzoek geconcludeerd worden dat de wettelijke grenswaarden worden 
gerespecteerd en dat het project niet-in-betekende-mate is. Deze conclusies gelden 
derhalve ook en vooral voor de jaargemiddelde bedrijfssituatie van de bioscoop.  
 
Gelet op deze conclusies inzake luchtkwaliteit achten wij een verdere toelichting op de 
onderschatting van de verkeersaantrekkende werking niet noodzakelijk.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat op grond van art. 5.16, eerste lid, sub a (geen 
overschrijding van grenswaarden), sub c (NIBM-project) en sub d (NSL) voldaan wordt aan 
de luchtkwaliteitseisen. De zienswijzen van de SSLU worden weerlegt en zijn geen 
aanleiding om de inhoud van de besluit te herzien. 
 
 
Conclusie: de zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Reclamant 2  
 
Reclamant constateert dat in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan en de 
achterliggende notitie van TAUW geen beschrijving wordt gegeven van de effecten van de 
Megabioscoop op de parkeerdruk in de omliggende wijken en met name 
Dichterswijk/Parkhaven. De belangen van de bewoners van deze aangrenzende woonwijk 
zijn op dit aspect volgens hem niet meegewogen. Momenteel ervaart reclamant dat 
bezoekers van Jaarbeursevenementen en werknemers van bedrijven aan de 
Croeselaan/Stationsgebied veelvuldig in Dichterswijk parkeren. Parkeren in deze wijk is 
gratis, in tegenstelling tot het parkeren op het Jaarbeursterrein. Bij de kantoren zijn te 
weinig parkeerplaatsen op eigen terrein voor de eigen werknemers gerealiseerd waardoor 
parkeren op korte afstand van de woning van reclamant nu al zeer moeilijk is. Dit 
moeilijk kunnen vinden van een beschikbare parkeerplaats leidt tot veel zoekverkeer in 
de wijk, wat een verminderde verkeersveiligheid tot gevolg heeft.  
 
Bij de komst van een Megabioscoop wordt gerekend op veel extra autoverkeer. Reclamant 
verwacht dat een deel van de bezoekers eerst zal proberen om te parkeren in de wijk 
Dichterswijk en pas wanneer dat niet lukt, zal uitwijken naar de betaalde 
parkeerfaciliteiten.  
 
Reclamant verzoekt de gemeente om aanvullend een kwantitatief onderzoek te doen naar 
de effecten van de Megabioscoop op de parkeerdruk in Dichterswijk alsmede de 
hoeveelheid zoekverkeer, in het bijzonder in de Groenmarktstraat, Veilingstraat en aan 
de Veilinghavenkade en op basis van de de uitkomsten hiervan de belangen van de 
bewoners in Dichterswijk op dit aspect mee te wegen in de procedure.  
 
Reactie: 
De Megabioscoop krijgt 495 eigen parkeerplaatsen. Dit valt binnen de bandbreedte van 
de parkeernormen uit de Nota Stallen en parkeren die in 2013 door de gemeenteraad is 
vastgesteld en is voldoende voor een normaal functioneren van de bioscoop. De 
parkeernorm volgens het Structuurplan Stationsgebied is de norm voor parkeerplaatsen 
ten behoeve van de Megabioscoop 0,15 per zitplaats. Bij ca. 3.300 zitplaatsen resulteert 
dit in 495 parkeerplaatsen. Dit aantal parkeerplaatsen wordt dan ook voorzien en 
gereserveerd voor bioscoopbezoekers. 
 
Bij het bepalen van de maximale parkeervraag is rekening gehouden met een volledige 
bezetting van de gehele megabioscoop, dus als alle stoelen in de megabioscoop bezet 
zijn. Er zijn dus voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om de parkeervraag te 
faciliteren. Omdat we aan de parkeernorm voldoen hoeft van een toename van de 
parkeerdruk in de omgeving geen sprake te zijn. Zoals reclamant ook constateert liggen 
er in de omgeving van de Jaarbeursterreinen van gebieden waar geen sprake is van 
betaald parkeren, zoals in Parkhaven. Het gevolg kan zijn dat bezoekers van bijv. 
megabioscoop op zoek gaan naar een gratis parkeerplaats, dit is niet uit te sluiten. Dat 
ligt echter niet aan de hoeveelheid parkeerplaatsen, maar eerder aan het gratis parkeren 
in de omgeving. Dit is overigens ook in de huidige situatie bij drukke Jaarbeursdagen het 
geval. 
 
De megabioscoop gaat het parkeren op het eigen parkeerterrein stimuleren door 
maatregelen, zoals communicatie via de website en gecombineerde verkoop van 
bioscoopkaartjes, met parkeerkaartjes voor een lager tarief dan de andere 
parkeerplaatsen in de omgeving. 
 
Zoals al is aangegeven is het niet uit te sluiten dat de parkeerdruk in de omgeving 
toeneemt door bezoekers aan de megabioscoop die op zoek gaan naar een gratis 
parkeerplaats. Om dit te voorkomen beschikt de gemeente over parkeerregulering. 
Hierbij moet specifiek gedacht worden aan het invoeren van betaald parkeren. Als de 
parkeerdruk boven een bepaalde waarde uitkomt (80%), kan de gemeente overgaan tot 
het invoeren van parkeerregulering.  
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Het nieuwe college heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven ook te willen kijken 
naar draagvlak onder de bewoners. Dus als blijkt dat na de komst van de megabioscoop 
de parkeerdruk boven de 80% ligt en er draagvlak is onder de bewoners, dan kan worden 
overgegaan tot parkeerregulering.  
 
Conclusie: de zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Reclamant 3 
 
1. Algemeen 

Reclamant verwijst naar de opmerking in het bestemmingsplan: ‘Vergelijkbare 
complexen zijn op afstanden van 30 tot 40 kilometer gelegen. Met een verwacht 
bezoekersaantal van 650.000 tot 1.300.000 bezoekers per jaar is de behoefte 
voldoende aangetoond.’ 
 
Volgens hem vergeet men hier te noemen de nieuwe Megabioscoop bij Leidsche Rijn, 
welke bioscoop niet door Wolff wordt gebouwd, maar wat niet wegneemt dat in de 
behoefte al deels wordt voorzien door de komst van deze Megabioscoop bij Leidsche 
Rijn. Hij vraagt zich af waarom het nodig is om bewoners van buiten Utrecht aan te 
trekken terwijl er aan de rand van de stad al een uitstekende voorziening komt. Er 
dient volgens hem ook rekening te worden gehouden met de verschillende bioscopen 
in de binnenstad, die samen zorgen voor een goede spreiding van het filmaanbod.  
 
Reclamant begrijpt dat de gemeente aantrekkelijk moet blijven voor ondernemers, 
maar vindt het merkwaardig dat het belang van Wolff boven het belang van 
omwonenden wordt gesteld, die overlast moeten ondervinden door geluidshinder en 
aantasting van luchtkwaliteit.  
 
 
Reactie: 
Begin 2013 heeft de gemeente een uitgifteovereenkomst afgesloten met Cinemec en 
is er in juni 2013 een omgevingsvergunning afgegeven ten behoeve van een bioscoop 
met 1937 stoelen. 
 
Reclamant merkt terecht op dat de nieuwe bioscoop bij Leidsche Rijn in een deel van 
de toekomstige behoefte voorziet. In de bijlage 2 bij dit vaststellingsrapport is een 
benadering van de potentiële bezoekersaantallen in het bedieningsgebied van de 
Utrechtse bioscopen bepaald. Hieruit blijkt dat de Mega bioscoop en de bioscoop in 
Leidsche Rijn gezamenlijk ongeveer 80% (respectievelijk 51 en 28 %) van het 
potentiële bezoekersaantal in het verzorgingsgebied rond Utrecht zullen bedienen. 
Hieruit blijkt dat er ook voor beide bioscopen voldoende behoefte is. Daarnaast is er 
ook in de Binnenstad een kwalitatieve behoefte aan een moderne en nieuwe 
bioscoop. Zoals aangegeven in de toelichting van het bestemmingsplan, is het 
huidige aanbod van bioscopen in binnenstad van Utrecht sterk verouderd en voldoet 
dat niet meer aan de kwaliteitseisen die aan een moderne bioscoop gesteld worden. 
Zoals aangegeven in de toelichting van het bestemmingsplan strekt de Megabioscoop 
ook ter vervanging van een aantal bioscopen in de stad van dezelfde exploitant die 
gaan sluiten met de komst van de Megabioscoop..   
 
In het ruimtelijke beleid van Utrecht wordt sinds de ontwikkeling van de VINEX locatie 
Leidsche Rijn ingestoken op de ontwikkeling van Utrecht als stad met twee 
stadscentra. De monumentale binnenstad in samenhang met het stationsgebied 
vormt het ene stadshart. Het in aanbouw zijnde centrum van Leidsche Rijn het 
andere. De komst van deze bioscopen is tevens gebaseerd op het door B&W 
vastgestelde beleid in het "Ontwikkelings- en toetsingskader grootschalige 
leisurevoorzieningen gemeente Utrecht". Daarin zijn twee vestigingslocaties 
aangewezen voor de vestiging van nieuwe grootschalige Leisure voorzieningen 
namelijk he Jaarbeursgebied en Leidsche Rijn Centrum. Utrecht heeft een 
bovenregionale centrumfunctie en wil deze positie versterken met een bijpassend 
niveau aan Leisure voorzieningen.  
 
Het gaat hierbij om realisatie van zogenaamde vierde generatie leisureontwikkeling. 
Integrale gebiedskwaliteit en interactie met andere voorzieningen zijn voor de lange 
termijn de sleutelwoorden. Gerichte locatieontwikkeling leidt tot synergie voor de 
consument (aantrekkelijk aanbod in een aangename verblijfsomgeving), voor de 
ondernemer (breed exploitatiedraagvlak, wisselwerking met complementaire 
voorzieningen) en voor de overheid (aantrekkelijke integrale locaties, efficiënt 
ruimtegebruik, adequate infrastructurele en mobiliteitsaspecten, sociale veiligheid). 
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Uit de bij het bestemmingsplan uitgevoerde onderzoeken, alsmede uit de bij dit 
vaststellingsrapport opgestelde second opinion (zie bijlagen), blijkt dat de de 
geluidshinder en de luchtkwaliteit na realisering van het plan binnen de daaraan 
gestelde normen blijven.    
 
Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat het algemene belang dat gediend is 
bij het kunnen realiseren van een Megabioscoop voor Utrecht, zwaarder dient te 
wegen dan het individuele belang van reclamant bij een ongewijzigde situatie van 
zijn woonomgeving, waarbij tevens wordt opgemerkt dat de woning van reclamant 
zich op ruime afstand van de nieuwe voorzieningen bevind. 
 
 

2. Parkeren 
 
Het is reclamant niet duidelijk hoe het plangebied er komt uit te zien, welke ruimte 
beschikbaar zullen zijn voor parkeren en of er voldoende parkeerplaatsen zijn om 
aan de parkeerbehoefte te voldoen. Hij voorziet dat veel bezoekers zullen proberen 
om hun auto gratis te parkeren in Dichterswijk.  
 
In het bestemmingsplan wordt gesproken over de verwachting dat bezoekers 
veelvuldig gebruik zullen maken van het openbaar vervoer om de Megabioscoop te 
bereiken, maar uit het akoestisch onderzoek van TAUW komt de verwachting naar 
voren dat maximaal 25% met het openbaar vervoer zal komen, ’s nachts zelfs niet 
meer dan 10%. Met name bezoekers die ’s avonds en/of in het weekend komen, 
zullen mogelijk overlast veroorzaken (lawaai en afval).  
 
Reactie: 
De zienswijze van deze reclamant komt grotendeels overeen met de zienswijze van 
de reclamant 2 omtrent het parkeren. Verwezen wordt naar de reactie bij die 
zienswijze met dien verstande dat, ten aanzien van het geluid de parkeervoorziening 
bij de bioscoop zodanig is gesitueerd dat hij zover mogelijk van bestaande woningen 
is gelegen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat geluidbelasting op de 
dichtstbijzijnde woningen ook ’s avonds en ’s nachts binnen de daarvoor geldende 
normen blijven. Eventuele overlast van afval is geen ruimtelijk relevant argument. Het 
parkeren ten behoeve van de bioscoop vindt plaats op eigen terrein en het is aan de 
beheerder van dat terrein om maatregelen te nemen om overlast van afval te 
voorkomen. De beheerder van het terrein heeft er zelf ook belang bij dat zijn terrein 
representatief is en (sociaal) veilig wordt ingericht.   
 

3. Luchtkwaliteit 
Uit de documenten leidt reclamant af dat er gerekend wordt met 1.260x2 = 2.520 
autobewegingen per dag. Dat is een forse toename ten opzichte van de huidige 
situatie. Hij vraagt zich af wat er gebeurt als er zowel een Megabioscoop komt èn de 
Van Zijstweg wordt verbreed? Hoe kunnen er op dit moment al conclusies worden 
getrokken over de milieubelasting van het extra autoverkeer terwijl andere plannen 
(die eveneens een verslechtering van de milieukwaliteit met zich mee zullen brengen) 
nu nog niet in beschouwing worden genomen? Bovendien is nog niet duidelijk wat de 
huidige luchtkwaliteit is rondom de Van Zijstweg en hoe deze beïnvloed zal worden 
door toekomstige ontwikkelingen. Het is volgens reclamant bekend dat door de 
gemeente Utrecht berekende waardes afwijken van de daadwerkelijk gemeten 
waardes.  
 
 
Reactie: 
 

4. Over het profiel van de Van Zijstweg heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 
Tijdens de Raadscommissie Stad en Ruimte van 4 februari 2014 hebben alle 
raadsfracties de voorkeur voor een 2x1 in eindsituatie op de Van Zijstweg 
uitgesproken, de busbaan in zuidligging niet wordt bediscussieerd en handhaving 
van de hovenierswoning en de bestaande brug een pre heeft. 
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De komst van de Megabioscoop past ook binnen die visie. Zo is er bij het opstellen 
van verkeersprognoses al rekening gehouden met de komst van de Megabioscoop op 
deze plek. Hierbij is ook rekening gehouden met de andere ontwikkelingen aan de 
westkant van het Stationsgebied, zoals de Jaarbeurspleingarage en de ontwikkeling 
van de Knoopkazerne Dus bij de uitgangspunten voor 2x1 rijstroken wordt ook 
rekening gehouden met deze voorzieningen. 
 
Ook vinden er overleggen plaats met de Jaarbeurs over de omklap van de 
Jaarbeursactiviteiten. De omklap van de Jaarbeurs maakt onderdeel uit van de 
Structuurvisie 2de fase. Deze wordt momenteel opgesteld en moet eind 2014 gereed 
zijn. Het parkeren van het Jaarbeurs- en bioscoopverkeer is onderdeel van de 
Structuurvisie. De ambitie is om het parkeren aan de  Tot die tijd zal het parkeren 
behorende bij de Megabioscoop op P3 plaatsvinden. 
 
 

5. Geluid 
Zolang niet duidelijk is hoe de Van Zijstweg ingericht zal worden en hoe de busbaan 
zal komen te liggen ten opzichte van de woningen is het volgens reclamant niet 
mogelijk om betrouwbare berekeningen te maken en te toetsen aan maximale 
waardes. Het effect van de komst van de Megabioscoop is volgens reclamant 
beoordeeld ten opzichte van de huidige situatie en zijn toekomstige ontwikkelingen 
nog niet meegenomen. Ook vraagt hij zich af hoe rekening is gehouden met het feit 
dat niet alle woningen, gelegen langs de Groenmarktstraat, beschikken over een 
geluidsluwe gevel. 
 
 
Reactie: 

 
Uit de ten behoeve het bestemmingsplan verrichtte onderzoeken op het gebied van 
luchtkwaliteit en geluid blijkt tevens dat de Megabioscoop niet leidt tot de door 
appellant gevreesde overlast op het gebied van geluid en luchtkwaliteit en dat aan 
alle wettelijke normen wordt voldaan. Gezien het belang van de Megabioscoop voor 
het voorzieningen niveau van de stad en van het stationsgebied zijn wij van mening 
dat de gemeente redelijkerwijs het algemene belang dat gediend is bij het kunnen 
realiseren van een megabioscoop zwaarder heeft kunnen laten wegen dan het 
individuele belang van appellant bij een ongewijzigd woonklimaat in zijn omgeving. 
Dit geldt temeer nu van de bewoners van de in 2008 op geleverde woningen in de 
Veilinghaven redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij bij het kopen van hun 
woningen kennis hebben genomen van de al uit 2004 en eerder stammende 
stationsgebied plannen. 
 
 
Conclusie: de zienswijze leidt tot een aanpassing van paragraaf 2.1 van de toelichting 
van het bestemmingsplan voor wat betreft dat daarin zal worden ingegaan op de 
relatie tussen bioscoop in Leidsche Rijn en die in het Stationsgebied. Voor het 
overige leidt de zienswijze niet tot aanpassingen van het plan. 
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Reclamant 4  
 
Reclamant vindt een bioscoop op het Jaarbeursplein een prima idee, maar vindt de 
uitvoering van het plan, waarbij de Van Zijstweg de ontsluiting verzorgt, niet acceptabel. 
Reclamant begrijpt niet dat de gemeente besluit tot 2 x 1 rijstrook voor de Van Zijstweg 
en met de Jaarbeurs overeenkomt om een oost-westomklap te realiseren (omdat 2 x 2 
rijstroken de leefbaarheid teveel aantast en dat het onhoudbaar is om veel auto’s tot en 
met de Van Zijstweg te blijven laten rijden) en vervolgens een inmiddels achterhaald plan 
wil uitwerken. Door dit bestemmingsplan zullen volgens reclamant onhoudbare 
knelpunten ontstaan door de bottlenecks Mandelabrug en Van Zijstweg, waarbij uitstoot, 
lawaai en gevaren acceptabele grenzen zullen overschrijden.  
 
Het alternatief dat volgens reclamant iedereen wil: autoparkeren aan de westkant van het 
Merwedekanaal is in de ‘binnenstad’ zo goed als parkeren bij de ingang van het 
bioscoopcomplex. Er ligt al een brug van de Jaarbeurs over het Merwedekanaal en er kan 
comfortabel naar de ingang van het bioscoopcomplex worden gelopen. Dit kan volgens 
reclamant nauwelijks onacceptabel zijn voor de exploitant. 
 
Reclamant verzoekt de gemeente om stelling te nemen die aansluit bij de weg die al 
eerder met beslissingen is ingeslagen (2 x 1 en oost- westomklap) en om bewoners niet 
met een knelpunt op te zadelen, zelfs niet voor een ‘beperkt’ aantal jaren. 
 
 
Reactie: 
De zienswijze zoals hier naar voren gebracht komt overeen met de zienswijzen van 
vorige reclamant onder de punten 4 en 5. Verwezen wordt daarom naar de 
beantwoording zoals die daar wordt gegeven.  
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Reclamant 5 (Taxon Groep 2 B.V.) 

1. Aanvrager 
Taxon Groep 2 B.V. heeft bij besluit van 27 juni 2013 een omgevingsvergunning 
ontvangen ten behoeve van de realisatie van een bioscoopvoorziening aan het 
Berlijnplein te Utrecht (Leidsche Rijn). Dit besluit is inmiddels van kracht, op grond 
waarvan op korte termijn met de feitelijke bouw zal worden begonnen. Blijkens de 
overgelegde aanvraaggegevens voor een omgevingsvergunning luidt de naam van de 
aanvrager ‘Megabioscoop Wolff Jaarbeurs/Wolff Megabioscoop Utrecht B.V. Onder 
‘aanvrager bedrijf’ wordt echter vermeld dat het om ‘Jaarbeurs Ontwikkeling B.V.’ 
gaat. Taxon Groep 2 B.V. is van mening dat omtrent de identiteit van de aanvrager en 
daarmee de beoogde vergunninghouder geen onduidelijkheid dient te bestaan en 
bekend dient te zijn wie voor de realisatie en exploitatie van het project 
verantwoordelijk is.  
 
Reactie: 
De ontwikkeling vindt plaats op gronden die in erfpacht zijn bij de Jaarbeurs. 
Jaarbeurs ontwikkeling B.V. heeft dan ook de ruimtelijke procedure voor het herzien 
van het bestemmingsplan aangevraagd een heeft met Wolff Megabioscoop 
Ontwikkeling B.V. een contract afgesloten omtrent de exploitatie van de bioscoop. 
Een en ander blijkt duidelijk uit de openbare stukken. Overigens wordt opgemerkt 
dat het niet ruimtelijke relevant is wie aanvrager is van een bestemmingsplan en wie 
uiteindelijk de daarop verwezenlijkte bestemming gaat exploiteren. 

2. Financieel-economische uitvoerbaarheid 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de financieel-
economische uitvoerbaarheid van het beoogde object noodzakelijk. Dit klemt temeer 
nu Taxon Groep 2 B.V. een vergelijkbaar project realiseert in hetzelfde 
verzorgingsgebied. Voorkomen dient te worden dat als gevolg van de realisatie van 
een project een structurele verstoring van de betreffende voorziening(en) optreedt. 
Dit impliceert dat een onderbouwing bij de aanvraag, dat geen structurele verstoring 
optreedt, niet kan worden gemist. Nu deze onderbouwing ontbreekt, is voor 
vaststelling van het bestemmingsplan naar de mening van Taxon Groep 2 B.V. geen 
plaats. 
 
Reactie: 
De financieel economische uitvoerbaarheid is in het bestemmingsplan voldoende 
aangetoond. De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van de Megabioscoop worden 
gefinancierd door een private partij (Jaarbeurs). Met betrekking tot het gemeentelijke 
kostenverhaal is een anterieure overeenkomst gesloten. De financiële uitvoerbaarheid 
is hiermee zeker gesteld.  
 
Zoals reeds aangegeven in de beantwoording van zienswijze van reclamant 3 onder 1, 
gaat het gemeentelijke beleid er van uit dat Utrecht een stad wordt met twee qua 
voorzieningenniveau hoogwaardige stadscentra. Te weten de Binnenstad inclusief 
Stationsgebied en het Centrum Leidsche Rijn. Daarmee is het uitgangspunt van 
reclamant dat de bioscopen zich richten op hetzelfde verzorgingsgebied niet geheel 
juist. Leidsche Rijn is in zijn definitieve vorm qua oppervlak en inwoneraantal 
vergelijkbaar met een middelgrote stad zoals Leeuwarden en zal dan ook een 
voorzieningenniveau hebben van een dergelijke stad. Zoals uit de beantwoording van 
zienswijze 3 onder 1 en bijlage 2 van de vaststellingsrapport blijkt, is er zelfs voor 
zover de verzorgingsgebieden van beide bioscopen elkaar overlappen voldoende 
potentieel aanbod van bezoekers om beide bioscopen rendabel te kunnen exploiteren 

 
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 2 december 2009 in zaak nr.  
200901438/1/R3) komt echter bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een 
duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau geen doorslaggevende betekenis 
toe aan de omstandigheid dat er sprake is van een overaanbod in het 
verzorgingsgebied en een mogelijke sluiting van bestaande voorzieningen in de 
betrokken branche, maar is in dit geval het doorslaggevende criterium of voor de 
inwoners van een bepaald gebied een voldoende voorzieningenniveau in de 
betreffende branche behouden blijft in die zin dat zij op een aanvaarbare afstand van 
hun woonplaats voorzieningen ter beschikking hebben. 
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3. Uit de bij de aanvraag omgevingsvergunning gaat het om op jaarbasis tenminste 
884.000 verkeersbewegingen. Taxon Groep 2 B.V. meent dat met dit aantal 
verkeersbewegingen geen rekening is gehouden met het door de gemeente 
opgestelde verkeersmodel voor de binnenstad van Utrecht. In dit verband is Taxon 
Groep 2 B.V. van oordeel dat nader onderzoek nodig is naar de consequenties van 
deze sterke toename op de verkeersafwikkeling en de luchtkwaliteit ter plaatse. 
Taxon Groep 2 B.V. verzoekt de gemeente dan ook om niet tot vaststelling van het 
bestemmingsplan over te gaan. 

Reactie:  
De verkeersbewegingen waar de Taxongroep van uitgaat gaan uit van een onjuiste 
aanname. Het getal van het aantal verkeersbewegingen waar reclamant van uitgaat is 
ten onrechte berekend door het “worst case scenario” waarvan in het 
luchtkwaliteitsonderzoek reeds van uit wordt gegaan, 365 dagen in het jaar van 
toepassing te laten zijn. Daarvan zal in de praktijk echter geen sprake zijn. Dit zou 
ook tot veel hogere bezoekersaantallen per jaar (namelijk 1,9 miljoen) leiden dan de 
geprognotiseerde aantallen van 650.00 tot 1,3 miljoen bezoekers. In het 
gemeentelijke verkeersmodel is terdege rekening gehouden met de komst van de 
Megabisocoop en de gegevens uit het verkeersmodel zijn onderdeel van de 
milieuberekeningen. Uit de onderzoeken die daaromtrent in het kader van het 
bestemmingsplan zijn gedaan, alsmede uit de bijlagen van dit vaststellingsrapport, 
blijkt dat de luchtkwaliteit in het plangebied en in het invloed gebied van het 
plangebied voldoet aan de wettelijke normen en de verkeersaantrekkende werking 
veel lager ligt dan reclamant aanvoert. 

 
 
Conclusie: de zienswijze onder 5.2 leidt, voor zover die overeenkomt met de zienswijze 
onder 3.1 tot een overeenkomstige aanpassing van het bestemmingsplan.  
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Reclamant 6 (Corio Vastgoed Ontwikkeling B.V.) 

1. Algemeen 

Reclamant is eigenaar van het winkelcentrum Hoog Catharijne en bijbehorende 
parkeergarages. Reclamant is voorstander van de ontwikkeling van de Megabioscoop 
maar is van mening dat de ontwikkeling van de Megabioscoop zal leiden tot een grote 
extra parkeerdruk in het gebied en dat die zal worden afgewenteld op de garages van 
Corio onder Hoog Catharijne. Reclamant vreest dat door de toenemende parkeerdruk de 
gehele bereikbaarheid van het Stationsgebied onder druk zal komen te staan. 
 
Reactie: 
 
De Megabioscoop krijgt 495 eigen parkeerplaatsen. Dit valt binnen de bandbreedte van 
de parkeernormen uit de Nota Stallen en parkeren die in 2013 door de gemeenteraad is 
vastgesteld en is voldoende voor een normaal functioneren van de bioscoop. De 
parkeernorm volgens het Structuurplan Stationsgebied is de norm voor parkeerplaatsen 
ten behoeve van de Megabioscoop 0,15 per zitplaats. Bij ca. 3.300 zitplaatsen resulteert 
dit in 495 parkeerplaatsen. Dit aantal parkeerplaatsen wordt dan ook voorzien en 
gereserveerd voor bioscoopbezoekers. 
 
Door koppeling van een goedkope parkeerkaart aan de bioscoopkaart zullen bioscoop 
bezoekers gestimuleerd worden om nabij de bioscoop te parkeren. Eventuele piekdagen 
van de bioscoop vallen niet samen met piekdagen van de Jaarbeurs, omdat beurzen 
veelal door de weeks worden georganiseerd en de bioscoop het vooral van de week 
enden moet hebben. Gezien de afstand van de parkeergarages van Hoog Catharijne tot 
de nieuwe Megabioscoop en de grote hoeveelheid (ca. 5.500) alternatieve 
parkeergelegenheden op veel kortere afstand van de bioscoop dan de parkeergarages 
onder Hoog Catharijne achten wij een extra parkeerdruk in de garages van Hoog 
Catharijne als gevolg van de ontwikkeling van de Megabioscoop niet waarschijnlijk. De 
bereikbaarheid van Stationsgebied Oost waar Hoog Catharijne ligt, wordt door het 
aanwezig zijn van voldoende parkeergelegenheid in Stationsgebied west, naar onze 
mening voldoende gewaarborgd.  
 
2. Autoparkeren 
HC wijst er op dat er in de huidige, bestaande situatie al sprake is van parkeerdruk en 
een tekort aan parkeerplaatsen op het terrein van de Jaarbeurs. Als HC het goed begrijpt, 
dan zouden als gevolg van de komst van de Megabioscoop in totaal 390 van de huidige 
parkeerplaatsen op P3 komen te vervallen. Het nu al bestaande parkeertekort neemt dus 
toe met 390 parkeerplaatsen. Daarnaast zijn voor de bezoekers van de nieuwe 
Megabioscoop ook nog zo'n 495 nieuwe parkeerplaatsen nodig, zo stelt uw gemeente. 
Dit betekent dat er een tekort zou ontstaan van maar liefst 885 parkeerplaatsen op het 
terrein van de Jaarbeurs. Ter vergelijk: een gemiddelde parkeergarage van HC kent een 
capaciteit van zo'n 350 parkeerplaatsen. 
 
Reactie 
De stelling van reclamant gaat er van uit dat er in de huidige situatie bij de Jaarbeurs 
sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen. In de huidige situatie heeft de Jaarbeurs 
zo’n 6.200 parkeerplaatsen. In de huidige situatie zijn P1+P3 op circa 120 dagen per jaar 
volledig bezet en zijn daarnaast P2+P4 op circa 70 dagen volledig bezet. Alleen bij de 70 
Piekdagen per jaar staan alle parkeerplaatsen helemaal vol. Gedurende de rest van de tijd 
hebben met name de parkeerterreinen P2 en P4 een grote overcapaciteit. De stelling van 
reclamant dat het parkeertekort toe neemt mist dan ook feitelijke grondslag. 
 
3. Gebruik van P&R voorzieningen 
Gesteld wordt dat dit fikse tekort opgevangen zou kunnen worden door inzet van onder 
meer P&R-voorzieningen. Deze voorzieningen zouden ook in de huidige situatie al 
worden gebruikt om het bestaande tekort het hoofd te kunnen bieden.  
 
 
 
 



 17 

Uit de toelichting van het Bestemmingsplan en het onderzoek van Tauw blijkt echter niet 
in welke mate deze voorzieningen in de huidige situatie worden gebruikt, of er 
voldoende 'restcapaciteit' is om ook de substantiële extra parkeerdruk te kunnen 
opvangen en of er ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van deze P&R-
voorzieningen door bezoekers van Jaarbeurs en de Megabioscoop. Als HC het goed ziet, 
is niet onderzocht of en zo ja, in welke mate deze bezoekers daadwerkelijk van deze 
P&R-voorzieningen gebruik zullen maken en of ze niet hun toevlucht zoeken in de 
garages van HC en zo ja, in welke mate. Dat de P&R-voorzieningen goed (blijven) 
functioneren en daadwerkelijk het tekort van 885 parkeerplaatsen kunnen opvangen is 
dan ook maar zeer de vraag. 
 
Reactie: 
Er is wel degelijk in het rapport van Tauw aangegeven dat de P&R voorzieningen aan de 
stadsrand voldoende capaciteit hebben. In de toelichting van het bestemmingsplan 
(paragraaf 4.2.3) staat hierover het volgende aangegeven.  
 
“Alleen voor de situatie tijdens de extreem drukke dagen waarbij in de huidige situatie al 
uitgeweken moet worden naar de transferia en waarbij dan ook nog bioscoopbezoekers 
verwacht worden zal voldoende overcapaciteit bij de transferia beschikbaar moeten zijn 
om ook deze extra personenwagens te kunnen faciliteren. Voor P&R Westraven zijn op 
doordeweekse dagen circa 800 parkeerplaatsen beschikbaar en in het weekend 1.500 
parkeerplaatsen. Voor de Maarsseveense plassen zijn in het weekend 1.500 
parkeerplaatsen beschikbaar. Er is daarmee ruim voldoende parkeercapaciteit 
beschikbaar om op hele drukke dagen inclusief bezoekers van de bioscoop te kunnen 
voorzien in de parkeerbehoefte.” 
 
Naast de bovengenoemde P&R voorzieningen zijn er nog de volgende voorzieningen waar 
naar uitgeweken kan worden: 
 
P+R de Uithof 500 parkeerplaatsen; 
P+R Papendorp 500 Parkeerplaatsen; 
P+R Muziekcentrum 200 parkeerplaatsen. 
 
Uit de door de gemeente gemaakte monitoringcijfers voor wat betreft de opbrengsten 
van deze garages blijkt vooralsnog een erg lage bezettingsgraad van deze P&R 
voorzieningen. Er is nog voldoende capaciteit aanwezig om de parkeervraag te 
faciliteren.  
 
Ten opzichte van de huidige situatie blijkt dat er sprake is van hetzelfde aantal dagen 
waarop het aantal parkeerplaatsen op P1+P3 niet voldoende zal zijn. De maximale 
bezetting (bij drukke week- of weekeindbeurzen) zal op evenveel dagen als heden 
bereikt worden. Het gaat dan dus niet om meer dagen dat de capaciteit uitgebreid moet 
worden, maar om de bestaande en bekende drukke dagen. 
 
Dat dit aantal niet toeneemt vanwege het lagere aantal parkeerplaatsen ligt in het feit dat 
er niet meer dan 120 dagen per jaar zijn waarop het bezoekersaantal zo groot is. 
Mocht zich een situatie voordoen waarin de parkeerplaatsen op het Jaarbeursterrein 
volledig vol zijn, dan worden alsnog geen problemen verwacht, want er zijn diverse 
oplossingen voorhanden (buffercapaciteit en verwijzing naar de eerder genoemde P&R 
voorzieningen). Met een tijdelijke beperking van de parkeercapaciteit zal op die dagen 
dus eerder de verwijzingsmethodiek ingezet moeten worden. 
 
De realisering van de Megabioscoop leidt dus niet tot een toename van piekdagen maar 
leidt er toe dat bij piekdagen eerder het doorverwijsscenario naar de P&R voorzieningen 
langs de stadsranden in werking treedt. 
 
Reclamant heeft geen onderzoek overlegt waaruit blijkt dat de in het bestemmingsplan 
gehanteerde cijfers onjuist zouden zijn en dat er wel sprake is van een tekort in de 
bestaande parkeervoorzieningen van de Jaarbeurs en/of de P&R voorzieningen aan de 
stadsrand. 
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4. Buffercapaciteit 

Verder wordt aangegeven dat er extra bufferruimte van 500 parkeerplaatsen op eigen 
terrein zou zijn en van 1000 plaatsen in de nieuwe Jaarbeurspleingarage. HC begrijpt 
niet dat er 500 parkeerplaatsen vrijelijk op het terrein beschikbaar zouden zijn, terwijl er 
ook in de huidige situatie parkeertekorten zijn. Waarom wordt er dan in de huidige 
situatie dan uitgeweken naar P&R-voorzieningen, terwijl er kennelijk zo veel plekken nog 
op eigen terrein beschikbaar zijn, zo vraagt HC zich af. HC betwijfelt dan ook of deze 
gestelde buffercapaciteit daadwerkelijk inzetbaar is. Verder heeft HC begrepen dat het 
maar de vraag is of er een nieuwe Jaarbeurspleingarage zal komen met zo'n capaciteit, 
zodat hierop niet gerekend mag worden. 

Reactie: 
De buffercapaciteit op het parkeerterrein wordt gevonden door op drukke dagen het 
neerzetten van de auto’s intensief te begeleiden. Op die dagen blijkt op het gehele 
parkeerterrein een extra capaciteit van 500 auto’s beschikbaar. Op dagen dat er geen 
druk is op de capaciteit worden de parkeerbegeleiders niet ingezet. 
Verwacht wordt dat het bestemmingsplan waarin de Jaarbeurspleingarage (met tenminste 
800 parkeerplaatsen) is opgenomen in de tweede helft van 2014 vastgesteld zal worden. 
 
 
5. Voldoende parkeergelegenheid 
HC betwijfelt zeer of er wel wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en vreest 
voor extra parkeerdruk voor haar eigen garages als gevolg van de komst van de 
Megabioscoop op de wijze zoals beoogd wordt met dit Bestemmingsplan en deze 
Ontwerpen. 
 
Reactie, 
Met het realiseren van 495 parkeerplaatsen voor de Megabioscoop wordt voldaan aan de 
parkeernormen uit de Nota Stallen en Parkeren en uit het Structuurplan Stationsgebied.  

 
6. Verkeersaantrekkende werking 
Hierbij merkt HC bovendien op dat betwijfeld moet worden of het aantal van 495 
parkeerplaatsen als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de bioscoop wel 
juist is. Zo is voor het berekenen van de parkeerbehoefte van een te laag metrage 
uitgegaan (12.600 m2 bvo terwijl de vergunningaanvraag een metrage van 16.250 m2 
bvo noemt). Ook wordt het nieuwe gebouw kennelijk mede voor kantoor- en 
congresdoeleinden gebruikt, zodat voor wat betreft het parkeren niet alleen van de 
parkeernorm voor bioscoop uitgegaan had mogen worden. Daarnaast voorziet het 

Bestemmingsplan ook in de bouw van het nieuwe entreegebouw, terwijl niet gekeken lijkt 
te zijn naar de eventuele verkeersaantrekkende werking daarvan. Of het aantal van 495 
parkeerplaatsen - en daarmee het tekort van 885 - juist is, is derhalve de vraag. Dit 
geldt te meer nu volgens de tekst van de Nota Parkeren en Stallen dit nieuwe beleid van 
toepassing is op het Stationsgebied en niet de normen uit het Structuurplan. 
 
Reactie: 
 
De bioscoop heeft een oppervlak van 12.600m2 en het foodcourt een oppervlak van 
1.750. Het Foodcourt is niet meegenomen in de berekening omdat het ondersteunend is 
aan de Jaarbeursdoeleinden en bovendien het huidige foodcourt en Pitsstopcafe in de 
Jaarbeurs hiervoor zullen verdwijnen. Het nieuwe entreegebouw betekent geen toename 
van bezoek. Wel het beter ontvangen van het huidige bezoek. Het huidige entreegebouw 
aan de oostzijde is met de komst van de bioscoop feitelijk niet meer bruikbaar. 
 
Voor wat betreft het (mede)gebruik van het gebouw voor de Megabioscoop voor 
congressen geldt hetzelfde. Indien en voor zover het bioscoop gebouw voor congressen 
wordt gebruikt kan het niet gelijktijdig voor bioscoop gebruikt worden. Dus dit leidt niet 
tot een extra vraag naar parkeercapaciteit. 
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Zoals bij het vorige punt opgemerkt voldoet het aantal parkeerplaatsen van 495 aan 
zowel de normen van de Nota Stallen en parkeren als aan de normen die destijds in het 
Structuurplan Stationsgebied zijn opgenomen. 
 
 
7. Situatie na 2023 
 
Verder maakt HC zich grote zorgen over de situatie na 2023 wanneer kennelijk de 
parkeerterreinen PI en P3 komen te vervallen. Het parkeerprobleem wordt dan alleen 
maar groter, zo lijkt het. Gesteld wordt dat aan de overzijde van het Merwedekanaal 
geparkeerd zou moeten worden, maar HC betwijfelt sterk of dit het geval zal zijn nu 
aannemelijk is dat bezoekers eerder in de parkeervoorzieningen van HC in het centrum 
zullen parkeren. Ook dit aspect is niet in het onderzoek van Tauw betrokken. 
 
Reactie, 
Deze situatie is in dit bestemmingsplan nog niet aan de orde. Desalniettemin zullen de  
parkeervoorzieningen de parkeerterreinen P1 en P3 volledig gecompenseerd worden aan 
de overkant van het Merwedekanaal. De parkeervoorzieningen aldaar kunnen nog 
aanzienlijk geïntensiveerd worden omdat het thans grotendeels maaiveld parkeren is. 
Echter door hier gebouwde parkeervoorzieningen te realiseren kan de capaciteit daar in 
de toekomst relatief eenvoudig verdubbeld of verdrievoudigt worden. Wij zien niet in 
waarom bezoekers van de Jaarbeurs of van de Megabioscoop zouden gaan parkeren in de 
parkeergarages van Corio onder Hoog Catharijne die meer dan 500 meter zijn verwijderd 
van de Jaarbeurs en de bioscoop en daarvan gescheiden worden door het Station en het 
emplacement terwijl de parkeerplaatsen aan de overzijde van het Merwedekanaal straks 
via een brug directe toegang geven tot de Jaarbeurs en het Jaarbeursterrein. Zoals eerder 
onder punt 4 van deze reclamant is aangegeven zal tegen die tijd ook een nieuwe 
parkeergarage onder het Jaarbeursplein zijn gerealiseerd. 
 
8. Bereikbaarheid Hoog Catharijne 
Uit het voorgaande blijkt dat niet aannemelijk is dat op het eigen terrein van de 
Megabioscoop en de Jaarbeurs, dan wel door middel van P&R in voldoende 
parkeergelegenheid kan worden voorzien. Wanneer er parkeerproblemen ontstaan in de 
nabijheid van het plangebied, dan zal dit mede gevolgen hebben voor de bereikbaarheid 
van het stationsgebied en daarmee (Nieuw) Hoog Catharijne. Ook dit aspect is 
onderbelicht gebleven. 
 
Reactie; 
Wij hebben in onze beantwoording beargumenteerd aangegeven waarom wij van mening 
zijn dat er voorzien is in voldoende parkeerplaatsen voor de Megabioscoop. Wij 
verwachten dan ook niet dat er parkeerproblemen zullen ontstaan. De bereikbaarheid van 
het gehele Stationsgebied is van het begin af aan meegenomen in de planvorming voor 
het gebied in het Structuurplan Stationsgebied en de daarop volgende uitwerkingen. Het 
is dan ook niet waarschijnlijk dat de door reclamant geschetste problemen zich voor 
zullen doen. 
 
9. Fasering 
Er wordt beoogd dat de nieuwe bioscoop gereed zal zijn vóór 2015 i.v.m. het filmfestival. 
Dit betekent dat genoemd tekort van 885 parkeerplaatsen zich reeds op zeer korte 
termijn zal voordoen, terwijl een aantal nieuw beoogde parkeervoorzieningen (waaronder 
de nieuwe parkeergarage van HC; PG Vredenburgplein) nog niet gereed is. Hierdoor lijkt 
een onaanvaardbare druk op de bestaande parkeervoorzieningen te ontstaan met alle 
gevolgen van dien voor deze garages en de bereikbaarheid van het stationsgebied. Naar 
de mening van HC zou het tenminste zo moeten zijn dat de genoemde 390 
parkeerplaatsen eerst "uit de running" mogen worden genomen en een extra parkeerdruk 
van 495 plaatsen kan worden gecreëerd met de komst van de nieuwe bioscoop nadat 
duidelijk is hoe met deze problematiek omgegaan wordt en daarvoor een toereikende 
oplossing voor handen is. 
 
 



 20 

Reactie: 
Ook na de realisatie van de Megabioscoop zal het verlies aan parkeerplaatsen op P3 
a.g.v. de bouw van de Megabioscoop op P4 worden gecompenseerd. Zie ook de eerdere 
beantwoording van deze zienswijze onder punt 7. 
 
 
10. Kantoor en Congres 
Specifiek ten aanzien van de ontwerpvergunning voor de bioscoop wijst HC er tot slot 
nog op dat de aanvraag mede ziet op gebruik ten behoeve van kantoor en congres, 
terwijl het Bestemmingsplan dit gebruik niet mogelijk maakt. In zoverre kan deze 
aanvraag dan ook niet worden ingewilligd. 
 
Reactie 
Aan de bioscoop is voor een gedeelte de medebestemming Jaarbeursdoeleinden 
toegekend. Binnen deze mede bestemming zijn de betreffende functies wel mogelijk. 
 
Conclusie: de zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Reclamant 7 (Comité Van Zijstweg) 
 
1. Gekozen parkeeroplossing 
Het Comité is het niet eens met de in het bestemmingsplan gekozen parkeeroplossing. Al 
jaren vecht het Comité voor het terugdringen van het verkeer op de Van Zijstweg. Door 
het situeren van de parkeerplaats voor 495 auto’s ten behoeve van de bioscoop, op de 
huidige P3 van de Jaarbeurs, vreest men een toename van het verkeer over de Van 
Zijstweg. 
 
Reactie: 
Reclamant gaat uit van de onjuiste veronderstelling dat er door het situeren van het 
parkeren op het huidige P 3, 495 extra parkeerplaatsen bij komen. Echter, dat is niet het 
geval. De 495 parkeerplaatsen komen in de plaats van parkeerplaatsen die thans door de 
Jaarbeurs gebruikt worden. Het grootste deel van de auto’s voor de Jaarbeurs die 
voorheen op P3 parkeerden zullen in de toekomst op P4 parkeren. Dit geldt tevens voor 
de parkeerplaatsen die verdwijnen door de bouw van de bioscoop op een deel van P3.   
 
Dit is een oplossing voor de korte termijn. Na 2023 zal de omklap Jaarbeurs 
geëffectueerd zijn. Dan komen P1 en P3 te vervallen. Echter, er zal in de praktijk 
hetzelfde aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn op het Jaarbeursterrein. Deze zullen 
zich dan grotendeels concentreren aan de overzijde van het Merwedekanaal conform de 
wens van reclamant. In het licht van deze ontwikkelingen/omklap is het altijd nog 
mogelijk om het streven om 2x1 rijstroken aan te leggen op de Van Zijstweg te 
realiseren. 
 
2. Verslechtering van de Luchtkwaliteit 
De gekozen parkeeroplossing leidt tot een toename van verkeer over de Van Zijstweg en 
een verslechtering van de luchtkwaliteit in een toch al problematisch gebied. 
 
Reactie: 
Hierboven is aangegeven dat de gekozen parkeeroplossing niet leidt tot extra verkeer op 
de Van Zijstweg. Voor wat betreft de luchtkwaliteit wordt verwezen naar wat daarover 
gezegd is bij de beantwoording van zienswijze 1. 
 
 
 
3. Onduidelijk is wat de grondslag is van de gehanteerde verkeersprognoses die ten 

grondslag liggen aan de onderzoeken voor geluid en luchtkwaliteit. 
 
  
Reactie: 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het vastgestelde verkeersmodel VRU3.1. Deze 
dateert van 1 november 2013. In dit verkeersmodel zijn de relevante programmatische 
ontwikkelingen en infrastructurele werken opgenomen. Voor de Van Zijstweg betekent 
dit een 2x2 rijstroken. Dat is het meest actuele bestuurlijke besluit. Dat na 1 november 
de raad haar voorkeur voor een 2x1 heeft uitgesproken is in ieder geval na 1 november 
2013. Daarnaast is het alleen een voorkeur van de raad en nog geen bestuurlijk besluit. 
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II Overzicht van de wijzigingen in het bestemmingsplan  
 

A.  Wijzigingen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen 

1.  Wijzigingen in de toelichting van het bestemmingsplan 
Op basis van de zienswijzen wordt aan de toelichting van het bestemmingsplan onder 
paragraaf 2.1 de volgende alinea toegevoegd:  
 
Begin 2013 heeft de gemeente een uitgifteovereenkomst afgesloten met Cinemec en is er 
in juni 2013 een omgevingsvergunning afgegeven ten behoeve van een bioscoop met 
1937 stoelen. 
 
In het ruimtelijke beleid van Utrecht wordt sinds de ontwikkeling van de VINEX locatie 
Leidsche Rijn ingestoken op de ontwikkeling van Utrecht als stad met twee stadscentra. 
De monumentale binnenstad in samenhang met het stationsgebied vormt het ene 
stadshart. Het in aanbouw zijnde centrum van Leidsche Rijn het andere. De komst van 
deze bioscopen is tevens gebaseerd op het door B&W vastgestelde beleid in het 
"Ontwikkelings- en toetsingskader grootschalige leisurevoorzieningen gemeente 
Utrecht". Daarin zijn twee vestigingslocaties aangewezen voor de vestiging van nieuwe 
grootschalige Leisure voorzieningen namelijk he Jaarbeursgebied en Leidsche Rijn 
Centrum. Utrecht heeft een bovenregionale centrumfunctie en wil deze positie versterken 
met een bijpassend niveau aan Leisure voorzieningen. 

Er is een benadering van de potentiële bezoekersaantallen in het bedieningsgebied van 
de Utrechtse bioscopen bepaald (zie vaststellingsrapport). Hieruit blijkt dat de Mega 
bioscoop en de bioscoop in Leidsche Rijn gezamenlijk ongeveer 80% (respectievelijk 51% 
en 28 %) van het potentiële bezoekersaantal in het verzorgingsgebied rond Utrecht zullen 
bedienen. Hieruit blijkt dat er voor beide bioscopen voldoende behoefte is. 

  

B.  Ambtshalve wijzigingen 
 

In de toelichting van het plan zijn enkele ondergeschikte redactionele wijzigingen 
doorgevoerd.  

III  Conclusie 
 
Op grond van de hoofdstukken I en II wordt voorgesteld: 
 
1 Naar aanleiding van de zienswijzen van reclamant 3, onder 1 en reclamant 5, onder 

2, zoals weergegeven in het vaststellingsrapport wijzigingen aan te brengen in de 
toelichting van het bestemmingsplan; 

2 De overige zienswijzen ongegrond te verklaren; 
3 Geen exploitatieplan vast te stellen; 
4 Het bestemmingsplan “Stationsgebied Megabioscoop, Jaarbeursterrein zoals 

vastgelegd in het digitale GML-bestand identificatienummer 
NL.IMRO.0344.BPSTATMEGABIOSCOOP-VA01, met ondergrond 
NL.IMRO.0344.BPSTATMEGABIOSCOOP-VA01dgn. ongewijzigd vast te stellen. 

 
Het presidium van de gemeenteraad voor te stellen bovenstaande te agenderen voor de 
Commissie Stad en Ruimte op 24 juni 2014 en voor de raadsvergadering van17 juli 2014. 
En vervolgens besluit het college van burgemeester en wethouders 
5 De mee gecoördineerde omgevingsvergunning te verlenen nadat de gemeenteraad 

het bestemmingsplan Stationsgebied, Megabioscoop heeft vastgesteld. 
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Bijlagen: bij vaststellingsrapport 
 

Bijlage 1  Megabioscoop Jaarbeurs Utrecht Megabioscoop Utrecht, Onderzoek 
luchtkwaliteit in het kader van het wijzigen van het bestemmingsplan 
en het verlenen van de omgevingsvergunning. Projectcode:14A052, 
Rapportnummer: 14A042.R001.FVa.GL 

 

Bijlage 2  Methode van benadering bezoekersaantallen
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IV  Integraal overzicht van de ingediende zienswijzen 
 



/· 

[ Van: stichting stopluchtverontreiniging <stopluchtverontreiniging@gmail.com> 
• Datum.29 april 2014 
' Aan: postbus16200@utrecht.nl 

Kopie: college@utrecht.nl 
Onderwerp: Zienswijze mbt ontwerp bestemmingsplan megabioscoop (inclusief 2 
omgevingsvergunningen) 

Aan het college van b en w Utrecht, 

hierbij bericht ik u dat de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht voor verslechtering van de 
luchtkwaliteit vreest als gevolg van de voorgenomen realisering van de Megabioscoop. 

De SSLU is het niet eens met het oordeel dat hier sprake zou zijn van een NIBM-project. De SSLU wijst 
erop dat het NSL in 2014 afloopt en dat er nog geen besluit is genomen om het NSL te verlengen. 
Overigens meent de SSLU dat binnen het NSL geen sprake is van voldoende compenserende 
maatregelen. Te meer niet omdat de Megabioscoop niet het enige project is dat de lucht zal 
verslechteren, maar dat ook andere voorgenomen projecten op korte afstand dat ook zullen doen. De 
SSLU meent dat de verkaarsaantrekkende werking van de Megabioscoop in de wel heel summiere 
luchtrapportage wordt onderschat. 

, Om bovengenoemde redenen zal de SSLU tzt beroep instellen tegen het bestemmingsplan (inclusief 2 
, omgevingsvergunningen). 

Namens de SSLU 
Mereveldseweg 9A 
Utrecht 

/ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
14.027611 
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De Haan V AGW 
A D V O C A T E N Se N O T A R I S S E N 

AANTEKENEN 
De Raad van de gemeente Utrecht 
Afdeling gebiedsontwikkeling 
t.a.v. de heer mr. P.H. Meijer 
Postbus 16.200 
3500 CE UTRECHT 

G e m e e n t e U t r e c h t n e e ! 

Ingekomen ri.d. 

1 2 MEI 2014 

14.029753 

Datum 
8 mei 2014 
Ons kenmerk 
WS.pm. 14022770 Taxon Groep B.V.- gemeente Utrecht 
(zienswijze bestemmingsplan "Stationsgebied, 
mega-bioscoop jaarbeursterrein") 
Uw kenmerk 

Advocaat 
mr. W. Sleijfer 
E-mail 
w.sleijfer@dehaanlaw.nl 

Secretaresses 
Mevrouw P.E. Miedema / 
Mevrouw N.M. Salarie-Kinzel 
Rechtstreeks nummer: 058-2948 502 

Geachte leden van de Raad, 

Cliënte, de besloten vennootschap Taxon Groep 2 B.V. te Ede, nam kennis van het ontwerp-
bestemmingsplan "Stationsgebied, megabioscoop jaarbeursterrein, zoals dat op 4 april jl. voor een 
ieder ter inzage is gelegd. 
Namens cliënte merk ik het volgende op. 

Belanghebbende. 
Cliënte heeft bij besluit van 27 juni 2013 van het college van burgemeester en wethouders van uw 
gemeente een omgevingsvergunning ontvangen ten behoeve van de realisatie van een 
bioscoopvoorziening aan het Berlijnplein te Utrecht (Leidsche Rijn Centrum, kavel 27). 

Dit besluit is inmiddels van kracht, op grond waarvan op korte termijn met de feitelijke bouw een 
aanvang zal worden genomen. Op grond van de vaste jurisprudentie van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State is cliënte in dezen belanghebbende (daargelaten dat het 

De Haan Advocaten Leeuwarden Tesselschadestraat 10 Postbus 851 Rabobank rekening 13.51.53.794 (gelden derden) 
8913 HB Leeuwarden 8901 BR Leeuwarden IBAN NL08RABO0135153794 
www.dehaanlaw.nl T 058 - 21 21 075 BIC no. RABONL2U 

F 058 - 21 26 449 
E leeuwarden@dehaanlaw.nl Onze aansprakelijkheid is beperkt: zie ommezijde 
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indienen van een zienswijze voor "een ieder" openstaat), nu de betreffende project zich in het zelfde 
verzorgingsgebied bevindt dan evengenoemd project van cliënte en derhalve daarmede concurrerend. 

Aanvrager. 
Blijkens de overgelegde aanvraaggegevens voor een omgevingsvergunning ten behoeve van het 
project waarop het onderhavige bestemmingsplan betrekking heeft, luidt de naam van de aanvrager 
Megabioscoop Wolff Jaarbeurs/Wolff Megabioscoop Utrecht B V.. Onder "Aanvrager bedrijf" wordt 
evenwel vermeld, dat het gaat om Jaarbeurs Ontwikkeling B.V. 
Cliënte meent, dat omtrent de identiteit van de aanvrager en daarmede met de beoogde 
vergunninghouder, geen onduidelijkheid dient te bestaan en bekend dient te zijn wie voor de realisatie 
en exploitatie van het project verantwoordelijk/aansprakelijk is. 

Financieel-economische uitvoerbaarheid. 
Cliënte is van oordeel, dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening, inzicht in de financieel-
economische uitvoerbaarheid van het beoogde object noodzakelijk is. 
Dit klemt te meer, nu, zoals hiervoor reeds is vermeld, door cliënte reeds een project, vergelijkbaar 
met het nu voorliggende, beoogde project, wordt gerealiseerd in het zelfde verzorgingsgebied en 
vergelijkbaar aanbod. Voorkomen dient te worden, dat als gevolg van de realisatie van een project als 
waarop het ontwerp-bestemmingsplan het oog heeft een structurele verstoring van de betreffende 
voorziening(en) optreedt. Dit impliceert, dat een onderbouwing bij de aanvraag, dat geen structurele 
verstoring optreedt, niet kan worden gemist. Nu deze onderbouwing ontbreekt, is voor vaststelling van 
het bestemmingsplan geen plaats. 

Overige aspecten. 
Uit de bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onderhavige project, dat door het 
onderhavige bestemmingsplan planologisch wordt ingepast, gaat het om op jaarbasis tenminste 
884.000 verkeersbewegingen. 
Cliënte meent, dat met dit aantal verkeersbewegingen geen rekening is gehouden met het door uw 
gemeente opgestelde verkeersmodel voor de binnenstad van Utrecht. 
Cliënte is in dit verband van oordeel dat nader onderzoek nodig is naar de consequenties van deze 
sterke toename van verkeersbewegingen op de verkeersafwikkeling en de luchtkwaliteit ter plaatse. 

Namens cliënte verzoek ik u in afwachting van de resultaten van vorenbedoelde onderzoeken niet tot 
vaststelling van bedoeld bestemmingsplan over te gaan. 

Hoogachtend, 

5.
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P E R A A N G E T E K E N D E POST 
Gemeenteraad van Utrecht 
t.a.v. Ruimtelijke en Economische 
Ontwikkeling, 
t.a.v. afdeling Juridische Zaken 
t.a.v. de heer P.H. Meijer 
Postbus 16200 ' ' x J ' 
3500 CE UTRECHT 

Ons kenmerk 
Uw kenmerk 
Betreft 

Direct nummer 
Datum 

Gemeente Utrecht 

Ingekomen d.d. 

15 MEI 20U 

14.029977 

MdK/iv/14.JZ-998 

Zienswijze bestemmingsplan 'Stationsgebied, 
Megabioscoop Jaarbeursterrein' 
030-234 64 02 
14 mei 2014 

oog Catharijne B.V. 

I loog Cathari jne 
Van Duvcnborch Building 
Stationsplein 97 
3511 l i D Utrecht 
Postbus 8243 
3503 RH Utrecht 
Nederland 

T +31 (0)30 234 64 64 
V +31 (0)30 233 35 78 
www. corio-eu. com 

KvK 30128837 

Geachte raadsleden, 

Namens de in Utrecht gevestigde besloten vennootschap Hoog Catharijne B.V. en de besloten 
vennootschap Corio Vastgoed Ontwikkeling B.V. (hierna gezamenlijk: 'HC") dien ik hierbij 
de onderhavige zienswijze in tegen het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied 
Megabioscoop, Jaarbeursterrein (hierna: 'Bestemmingsplan'), alsmede tegen de 
meegecoördineerde ontwerpvergunningen voor de bouw van de Megabioscoop/Foodcourt en 
de wijziging van de Jaarbeurs (hierna: 'Ontwerpen'). Een afschrift van de bekendmaking van 
de terinzagelegging in de Staatscourant treft u bijgaand aan (Bijlage 1). 

Inleiding 

1. Zoals bekend is HC eigenaar van het winkelcentrum Hoog Catharijne, alsmede van de 
bijbehorende parkeergarages. Dit winkelcentrum is/wordt momenteel uitgebreid, waarbij 
tevens wordt voorzien in een substantiële vergroting van de bestaande Vredenburggarage. 

2. Als HC het goed ziet, dan neemt als gevolg van de komst van de Megabioscoop de reeds 
bestaande parkeerdruk in het stationsgebied sterk toe. HC vreest dat deze extra 
parkeerdruk in ieder geval deels zal worden afgewenteld op haar eigen parkeergarages en 
dat de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van haar winkelcentrum afneemt. 
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3. HC benadrukt dat zij de ontwikkeling van de Megabioscoop toejuicht en daarvan ook 
zeker geen tegenstander is. Deze zienswijze is dan ook uitsluitend gericht op de gevolgen 
van het Bestemmingsplan en de Ontwerpen voor het parkeren, alsmede voor de 
bereikbaarheid van het stationsgebied en daarmee winkelcentrum Hoog Catharijne. Ook 
heeft HC zorgen bij de in het Bestemmingsplan genoemde fasering. 

Autoparkeren 

4. HC wijst er op dat er in de huidige, bestaande situatie al sprake is van parkeerdruk en een 
tekort aan parkeerplaatsen op het terrein van de Jaarbeurs. Als HC het goed begrijpt, dan 
zouden als gevolg van de komst van de Megabioscoop in totaal 390 van de huidige 
parkeerplaatsen op P3 komen te vervallen. Het nu al bestaande parkeertekort neemt dus 
toe met 390 parkeerplaatsen. Daarnaast zijn voor de bezoekers van de nieuwe 
Megabioscoop ook nog zo'n 495 nieuwe parkeerplaatsen nodig, zo stelt uw gemeente. Dit 
betekent dat er een tekort zou ontstaan van maar liefst 885 parkeerplaatsen op het terrein 
van de Jaarbeurs. Ter vergelijk: een gemiddelde parkeergarage van HC kent een 
capaciteit van zo'n 350 parkeerplaatsen. 

5. Gesteld wordt dat dit Fikse tekort opgevangen zou kunnen worden door inzet van onder 
meer P&R-voorzieningen. Deze voorzieningen zouden ook in de huidige situatie al 
worden gebruikt om het bestaande tekort het hoofd te kunnen bieden. Uit de toelichting 
van het Bestemmingsplan en het onderzoek van Tauw blijkt echter niet in welke mate 
deze voorzieningen in de huidige situatie worden gebruikt, of er voldoende 
'restcapaciteit' is om ook de substantiële extra parkeerdruk te kunnen opvangen en of er 
ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van deze P&R-voorzieningen door bezoekers 
van Jaarbeurs en de Megabioscoop. Als HC het goed ziet, is niet onderzocht of en zo ja, 
in welke mate deze bezoekers daadwerkelijk van deze P&R-voorzieningen gebruik zullen 
maken en of ze niet hun toevlucht zoeken in de garages van HC en zo ja, in welke mate. 
Dat de P&R-voorzieningen goed (blijven) functioneren en daadwerkelijk het tekort van 
885 parkeerplaatsen kunnen opvangen is dan ook maar zeer de vraag. 

6. Verder wordt aangegeven dat er extra bufferruimte van 500 parkeerplaatsen op eigen 
terrein zou zijn en van 1000 plaatsen in de nieuwe Jaarbeurspleingarage. HC begrijpt niet 
dat er 500 parkeerplaatsen vrijelijk op het terrein beschikbaar zouden zijn, terwijl er ook 
in de huidige situatie parkeertekorten zijn. Waarom wordt er dan in de huidige situatie 
dan uitgeweken naar P&R-voorzieningen, terwijl er kennelijk zo veel plekken nog op 
eigen terrein beschikbaar zijn, zo vraagt HC zich af. HC betwijfelt dan ook of deze 
gestelde buffercapaciteit daadwerkelijk inzetbaar is. Verder heeft HC begrepen dat het 
maar de vraag is of er een nieuwe Jaarbeurspleingarage zal komen met zo'n capaciteit, 
zodat hierop niet gerekend mag worden. 
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7. Met andere woorden: HC betwijfelt zeer of er wel wordt voorzien in voldoende 
parkeergelegenheid en vreest voor extra parkeerdruk voor haar eigen garages als gevolg 
van de komst van de Megabioscoop op de wijze zoals beoogd wordt met dit 
Bestemmingsplan en deze Ontwerpen. 

8. Hierbij merkt HC bovendien op dat betwijfeld moet worden of het aantal van 495 
parkeerplaatsen als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de bioscoop wel 
juist is. Zo is voor het berekenen van de parkeerbehoefte van een te laag metrage 
uitgegaan (12.600 m2 bvo terwijl de vergunningaanvraag een metrage van 16.250 m2 bvo 
noemt). Ook wordt het nieuwe gebouw kennelijk mede voor kantoor- en 
congresdoeleinden gebruikt, zodat voor wat betreft het parkeren niet alleen van de 
parkeernorm voor bioscoop uitgegaan had mogen worden. Daarnaast voorziet het 
Bestemmingsplan ook in de bouw van het nieuwe entreegebouw, terwijl niet gekeken lijkt 
te zijn naar de eventuele verkeersaantrekkende werking daarvan. Of het aantal van 495 
parkeerplaatsen - en daarmee het tekort van 885 - juist is, is derhalve de vraag. Dit geldt 
te meer nu volgens de tekst van de Nota Parkeren en Stallen dit nieuwe beleid van 
toepassing is op het Stationsgebied en niet de normen uit het Structuurplan. 

9. Verder maakt HC zich grote zorgen over de situatie na 2023 wanneer kennelijk de 
parkeerterreinen PI en P3 komen te vervallen. Het parkeerprobleem wordt dan alleen 
maar groter, zo lijkt het. Gesteld wordt dat aan de overzijde van het Merwedekanaal 
geparkeerd zou moeten worden, maar HC betwijfelt sterk of dit het geval zal zijn nu 
aannemelijk is dat bezoekers eerder in de parkeervoorzieningen van HC in het centrum 
zullen parkeren. Ook dit aspect is niet in het onderzoek van Tauw betrokken. 

Bereikbaarheid Hoog Catharijne 

10. Uit het voorgaande blijkt dat niet aannemelijk is dat op het eigen terrein van de 
Megabioscoop en de Jaarbeurs, dan wel door middel van P&R in voldoende 
parkeergelegenheid kan worden voorzien. Wanneer er parkeerproblemen ontstaan in de 
nabijheid van het plangebied, dan zal dit mede gevolgen hebben voor de bereikbaarheid 
van het stationsgebied en daarmee (Nieuw) Hoog Catharijne. Ook dit aspect is 
onderbelicht gebleven. 

Fasering 

11. Aks HC het goed ziet wordt beoogd dat de nieuwe bioscoop gereed zal zijn vóór 2015 
i.v.m. het filmfestival. Dit betekent dat genoemd tekort van 885 parkeerplaatsen zich 
reeds op zeer korte termijn zal voordoen, terwijl een aantal nieuw beoogde 
parkeervoorzieningen (waaronder de nieuwe parkeergarage van HC; PG 
Vredenburgplein) nog niet gereed is. Hierdoor lijkt een onaanvaardbare druk op de 
bestaande parkeervoorzieningen te ontstaan met alle gevolgen van dien voor deze 
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garages en de bereikbaarheid van het stationsgebied. Naar de mening van HC zou het 
tenminste zo moeten zijn dat de genoemde 390 parkeerplaatsen eerst "uit de running" 
mogen worden genomen en een extra parkeerdruk van 495 plaatsen kan worden 
gecreëerd met de komst van de nieuwe bioscoop nadat duidelijk is hoe met deze 
problematiek omgegaan wordt en daarvoor een toereikende oplossing voor handen is. 

Kantoren en congres 

12. Specifiek ten aanzien van de ontwerpvergunning voor de bioscoop wijst HC er tot slot 
nog op dat de aanvraag mede ziet op gebruik ten behoeve van kantoor en congres, terwijl 
het Bestemmingsplan dit gebruik niet mogelijk maakt. In zoverre kan deze aanvraag dan 
ook niet worden ingewilligd. 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande meent HC dat het Bestemmingsplan en de Ontwerpen niet op deze 
wijze vastgesteld c.q. verleend kunnen worden en verzoekt zij u dan ook om aan de hierboven 
geschetste bezwaren tegemoet te komen. 

Hoogachtend, 

( 
drs. M.-P. Kok 

* 
M 
Ad at 
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STAATSCOURANT *= 
ontwerpomgevingsvergunning voor 
het bouwen van een Megabioscoop en 
een horecavoorziening (Foodcourt) 
HZ_WABO-14-01207, en 
omgevingsvergunning 
HZJ/VABO-14-05097 met betrekking tot 
Wijziging Jaarbeurs tengevolge van 
realisatie megabioscoop, Utrecht (Utr) 

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 4 april 2014 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage ligt: 

het ontwerpbestemmingsplan 'Stationsgebied, Mega bioscoop Jaarbeursterrein', met identificatie
nummer NL.IMRO.0344.BPSTATMEGABIOSCOOP-ON01; 

- de meegecoördineerde omgevingsvergunning voor het bouwen van een Megabioscoop met 
horeca (Foodcourt) HZ_WABO-14-01207, alsmede, 

- de meegecoördineerde omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichtingsgrens en het 
aantal parkeerplaatsen HZ_WABO-14-05097 bij de Jaarbeurs. 

Plangebied en doelstelling 

Jaarbeurs Ontwikkeling BV heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van een Megabioscoop 
met aanvullende aan de bioscoop gerelateerde faciliteiten waaronder horeca. De bioscoop krijgt 14 
zalen en circa 3.300 zitplaatsen en wordt gerealiseerd op de locatie van de huidige VIP-parkeerplaats 
van de Jaarbeurs. Jaarlijks worden 650.000 tot 1.300.000 bezoekers verwacht. De bioscoop krijgt 
enkele algemene ruimten, waaronder een centraal entreegebied voor de bioscoop en een semi-
openbaar doorloop gebied van en naar P3, fietsenstalling en de Centrumboulevard. 

De doelstelling van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van de Megabioscoop zoals hier boven 
beschreven planologisch-juridisch mogelijk te maken. 

Het Jaarbeursterrein met de Jaarbeurshallen ligt tussen de Graadt van Roggenweg, Jaarbeursplein, 
Croeselaan, Van Zijstweg en het Merwedekanaal. Het plangebied ligt op Parkeerplaats 3 ongeveer ter 
hoogte van de VIP parkeerplaats nabij huidige oostelijke ingang van de Jaarbeurs voor de bestaande 
hal 8. 

Coördinatie 

Artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk 
dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wi l zeggen dat de voorbereiding en 
bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld. De aanvrager heeft op grond 
van de coördinatieverordening verzocht om naast het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan 
ook de volgende aanvragen gecoördineerd te behandelen: 
- omgevingsvergunning voor het bouwen van een Megabioscoop en een horeca (Foodcourt) 

HZJ/VABO-14-01207; 
- omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichtingsgrens en het aantal parkeerplaatsen 

HZ.WABO-14-05097 bij de Jaarbeurs. 

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunningen liggen ter inzage met ingang 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Ontwerpbestemmingsplan 
Stationsgebied, Megabioscoop en Utrecht 

Inzien 
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van vri jdag 4 april 2014 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en rrfet donderdag 15 mei 201 ' 

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunningen zijn digitaal raadpleegbaar: 
- via de landelijke website www.ruimtel i jkeplannen.nl; en 
- via de gemeentelijke website www.utrecht.nl/bestemmingsplannen. 

Het digitale ontwerpbestemmingsplan via de landelijke website is authentiek. Op de landelijke website 
zijn geen onderzoeksrapporten van het bestemmingsplan in te zien. Op de gemeenteli jke website zijn 
de onderzoeksrapporten wel beschikbaar. Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en 
de ontwerpomgevingsvergunningen liggen ter inzage bij: 

Balie Bouwen Wonen en Ondernemen 
Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht 
Open van maandag tot en met vri jdag (zonder afspraak) van 9.00 tot 17.00 uur. Voor het maken van 
een afspraak voor nadere uitleg kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 030-2864802. 

Zienswijzen 

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondel ing 
zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij: 

De gemeenteraad van Utrecht 
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling Gebiedsontwikkeling 
T.a.v. de heer mr. P.H. Meijer 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 
Onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan 'Stationsgebied, Megabioscoop Jaarbeurster
rein'. 

Informatie avond 

Op woensdag 16 april 2014 wordt van 19.00 - tot 21.00 uur een informatieavond gehouden in het 
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, waarin de bestemmingsplanprocedure en de plannen voor de 
Megabioscoop worden toegelicht. Voor nadere informatie omtrent deze avond kunt u terecht op de 
site van de projectorganisatie Stationsgebied: http://www.cu2030.nl/. 

Voor het mondel ing indienen van een zienswijze kunt u ti jdens werkdagen telefonisch (op nummer 
030- 2860281) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzageleg
ging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen. Bij toepassing van de 
coördinatieregeling is de bestemmingsplanprocedure leidend. Dit betekent dat ook tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning geen zienswijze via e-mail of anderszins kan worden ingediend. 
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