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Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

De luchtkwaliteit in het centrum van Eindhoven is niet goed. Onderzoek op de Vestdijk wijst uit 

dat niet wordt voldaan aan de strikte Europese normen die hiervoor gelden. De enige manier 

om de luchtkwaliteit voldoende te verbeteren, is om het autoverkeer drastisch terug te 

dringen met ongeveer 40%. Om dat te bereiken is het plan om het aantal rijbanen op de 

Vestdijk van twee naar één terug te brengen. Zo ontstaat extra ruimte voor voetgangers, 

fietsers en meer groen. 

 

De gemeente Eindhoven wil met de herinrichting van de Vestdijk investeren in de stedelijke 

verblijfskwaliteit en hiermee invulling geven aan de visies die bestuurlijk zijn vastgesteld om te 

komen tot een aantrekkelijk, gezond, groen, en goed bereikbaar stadscentrum. De 

overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit is de initiële aanleiding om de Vestdijk te 

reconstrueren. Daarnaast is het noodzakelijk om maatregelen te nemen in het kader van de 

klimaatopgave (zoals met name ontharden, vergroenen en betere waterberging). Zo ontstaan 

tegelijkertijd kansen en mogelijkheden voor verbetering van de verblijfskwaliteit: een plek 

waar je graag wil vertoeven.  

 

De beoogde herontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ en ‘Stratum 

binnen de Ring II’ en het bestemmingsplan biedt geen binnenplanse afwijkings- of 

wijzigingsbevoegdheid waarmee de gewenste ontwikkeling kan worden gerealiseerd. Om de 

ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw juridisch-planologisch kader nodig. Dit kader 

betreft in dit geval een ‘projectafwijkingsbesluit’. Dit besluit – in het kader van artikel 2.12, lid 

1a, sub 3 van de Wabo – moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.  

 

In dit document wordt het plan beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

Daarbij zijn de relevante aspecten op een zorgvuldige wijze afgewogen en wordt aangetoond 

dat het plan niet in strijd is met een goed woon- en leefklimaat ter plaatse. Dit document 

voorziet dan ook in een goede ruimtelijke onderbouwing. 

 

Definitief ontwerp van de herinrichting van de Vestdijk. Met rood is globaal de begrenzing van het plangebied 

aangeduid. 

ONTWERP
VERGUNNING VERLEEND

behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders, 

Zaaknummer V18/33020
Besluitnummer 1405717

Datum: 20 augustus 2018



 

8 

1.2. Ligging en plangrenzen 

Dit plan heeft betrekking op de Vestdijk en Hertogstraat. Beide wegen maken onderdeel uit 

van de ‘binnenring’ van Eindhoven. Meer specifiek gaat het om het tracé tussen het 

Stationsplein in het noorden tot de Stratumsedijk in het zuiden. Ook de twee kruispunten met 

de Kanaalstraat en de Geldropseweg maken onderdeel uit van het plan. 

 

 

1.3. Geldende bestemmingsplannen 

Het plangebied ligt binnen de geldende bestemmingsplannen ‘Binnenstad’ en ‘Stratum binnen 

de Ring II’. Het gebied heeft op basis van beide bestemmingsplannen hoofdzakelijk de 

bestemming ‘Verkeer’. Deze bestemming is primair bedoeld voor wegen en straten inclusief 

voet- en rijwielpaden, waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de 

afwikkeling van het doorgaande verkeer. In de toekomstige situatie wordt het doorgaande 

verkeer op de Vestdijk en Hertogstraat afgewaardeerd. Doordat daarbij ook het profiel zal 

veranderen, komt er meer ruimte vrij voor verblijfsfuncties waaronder terrassen en mobiele 

eetgelegenheden of kiosk(en). Ook dit is niet mogelijk op basis van de geldende 

bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen bieden geen binnenplanse afwijkings- of 

wijzigingsbevoegdheid waarmee de gewenste ontwikkeling kan worden gerealiseerd. 

 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken zal door middel van een zogenaamd 

projectafwijkingsbesluit (omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) worden afgeweken van het 

geldende bestemmingsplan. 

 

 

1.4. Leeswijzer 

Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2. Hierin is de bestaande situatie en de planontwikkeling 

nauwkeurig beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de beleidskaders die van toepassing zijn op de 

omgevingsvergunning. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in en de verantwoording van alle relevante 

planologische aspecten. Hoofdstuk 5 bevat alle relevante milieuaspecten zoals bodem, geluid 

en luchtkwaliteit. In hoofdstuk 6 staat korte uitleg over omgevingsvergunning. Hoofdstuk 7 

beschrijft de uitvoerbaarheid van het plan, waarbij ingegaan wordt op de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

  

ONTWERP
VERGUNNING VERLEEND

behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders, 

Zaaknummer V18/33020
Besluitnummer 1405717

Datum: 20 augustus 2018



 

9 

Hoofdstuk 2. Gebieds- en projectprofiel 

2.1. Projectgebied 

In de huidige situatie is de Vestdijk een eenrichtingsweg met twee rijstroken vanaf het 

kruispunt Bleekweg/Bleekstraat tot het Stationsplein. Ook ligt er een busstrook die onderdeel 

uitmaakt van de HOV-lijn die de noordzuid-verbinding vormt tussen Nuenen/Woensel en de 

High Tech Campus. Deze corridor verbindt de High Tech Campus hoogwaardig met de 

binnenstad, het station, de TU-Campus, Winkelcentrum Woensel en de gemeente Nuenen. De 

busstrook wordt ook gebruikt door hulpdiensten en TTO-taxi’s (toegelaten taxi organisaties). 

 

Huidige situatie tracé Vestdijk – Hertogstraat. (Bron: Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.) 
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Ter plaatse van het wegvak van de Vestdijk tussen Oude Stadsgracht – Bleekweg is er sprake 

van medegebruik van de busbaan. Autoverkeer uit de Oude stadsgracht mag hier gebruik 

maken van de busbaan. 

 

Aan de zuidzijde van het kruispunt Bleekweg/Bleekstraat tot het kruispunt 

Geldropseweg/Hertogstraat is de Vestdijk een weg met twee rijstroken richting het noorden 

en één richting het zuiden. Hier is geen busstrook aanwezig. De weg kruist diverse zijstraten en 

oversteken voor langzaam verkeer. Ook kruist de weg de waterloop de Dommel. In 

onderstaande afbeelding is de scope van de aanvangssituatie schematisch weergegeven. 

 

In juni 2017 is er door middel van een Praktijkopstelling een aanpassing gedaan aan de 

verkeersinrichting. Over de gehele Vestdijk en Hertogstraat is het aantal autorijstroken terug 

gebracht van twee naar één. De fietser is aan de oostzijde komen te rijden op de vrijgekomen 

autorijstrook. Ter hoogte van de Ten Hagestraat is er een ‘knip’ geïntroduceerd, waarmee het 

niet meer toegestaan is om rechtdoor te rijden op dit kruispunt. 

 

 

2.2. Projectprofiel 

Om de stedelijke verblijfskwaliteit ook daadwerkelijk te realiseren is het noodzakelijk om op 

verkeerskundig gebied een aantal ingrijpende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om vier 

basismaatregelen: 

1. het instellen van eenrichtingsverkeer op de gehele Vestdijk en Hertogstraat; 

2. van twee naar één rijstrook voor auto’s op de gehele Vestdijk en Hertogstraat; 

3. van 50 km/h naar 30 km/h, en; 

4. een knip op de Vestdijk ter hoogte van de Ten Hagestraat. 

 

Een zogenaamde ’knip’ in de doorstroom van het autoverkeer op de Vestdijk vermindert het 

doorgaand autoverkeer. De ‘knip’ is het resultaat van uitgebreid luchtkwaliteits- en 

verkeerskundig onderzoek. De ‘knip’ zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit het snelst verbetert, op 

korte termijn uitvoerbaar is én financieel haalbaar is. Het voorstel voor deze ‘knip’ is 

besproken met belanghebbenden uit de stad. Op basis van de zorgen en bezwaren tegen de 

door de gemeente voorgestelde ‘knip’ is er opnieuw onderzoek gedaan. Dit heeft ertoe geleid 

dat er besloten is voor een aanpassing van de ‘knip’: verkeer uit de parkeergarage Heuvel kan 

rechtdoor, maar ook linksaf slaan. 

 

De herinrichting van de Vestdijk waarbij deze ongeschikt wordt gemaakt voor doorgaand 

verkeer, gaat gepaard met het realiseren van een groene en aantrekkelijke stadsboulevard. In 

het nieuwe ontwerp is meer ruimte voor voetgangers en gescheiden rijstroken voor fietsers, 

bussen en auto’s. Er komen groene bermen met bomen. Tussen de bermen is volop ruimte 

voor nieuwe functies zoals terrasjes, fietsparkeren en bushaltes, maar ook voor 

taxistandplaatsen en laden en lossen. Het definitief ontwerp voor de nieuwe Vestdijk is in 

maart 2018 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente 

Eindhoven.  
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Onderstaand volgen enkele impressies van het definitief ontwerp. 
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Hoofdstuk 3. Uitgangspunten, randvoorwaarden en beleidskader 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ruimtelijke beleidskaders op rijks-, provinciaal en 

gemeentelijk niveau. De voorgenomen ontwikkeling moet passen in het (toekomstig) ruimtelijk 

beleid. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling in dit hoofdstuk een complete samenvatting te 

geven van al het beleid op de verschillende niveaus. Uitsluitend de meest relevante 

beleidskaders voor het plangebied zijn in dit hoofdstuk weergegeven. Niet-ruimtelijk beleid is 

per onderwerp apart in dit hoofdstuk opgenomen. Het beleid dat gericht is op verschillende 

milieu- en andere planologische aspecten wordt toegelicht in de milieuparagraaf. Beleid met 

betrekking tot het aspect water wordt beschreven in de waterparagraaf. 

 

 

3.2. Rijksbeleid 

3.2.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities van 

het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. Het Rijk onderscheidt 13 nationale 

belangen in de SVIR. Daarnaast kiest ze nadrukkelijk voor een vereenvoudiging van de 

regelgeving en brengt de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij degenen die het aangaat: 

burgers en bedrijven. Zo beëindigt het Rijk zijn rol bij nationale landschappen, 

Rijksbufferzones, binnenstedelijk bouwen, landsbrede verstedelijkingsafspraken, sport- en 

recreatievoorzieningen. 

 

Met onderhavig project zijn geen nationale belangen gemoeid die voortvloeien uit de SVIR. 

Wel vraagt Nationaal belang 13 om een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming 

bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp van de ladder voor 

duurzame verstedelijking worden onderbouwd. In de volgende subparagraaf wordt hier nader 

op ingegaan. 

 

3.2.2. Ladder voor duurzame verstedelijking 

Nationaal belang 13 is wettelijk verankerd in het Bro. In artikel 3.1.6, lid 2 van het Bro is 

gesteld dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

mogelijk maakt, een beschrijving dient te bevatten van: 

a. de behoefte aan die ontwikkeling; 

b. indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 

stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in 

die behoefte kan worden voorzien. 

 

Onderhavig plan ziet op de herinrichting van de Vestdijk en Hertogstraat. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van het bestaande tracé. Er is geen sprake van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling in de zin van het Bro. Een toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking is 

dan ook niet nodig. 
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3.2.3. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Naast de SVIR is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel AMvB 

Ruimte genoemd, van toepassing. Het besluit bevat regels ter borging van een aantal nationale 

belangen. Het gaat onder meer over rijksbelangen zoals rijksvaarwegen, zones buisleidingen, 

zones van hoogspanningsleidingen en militaire objecten. 

 

Voor Eindhoven is de 380Kv-hoogspanningsleiding van belang. Deze is gelegen in het noorden 

en deels oosten van Eindhoven. Verder is in het Barro opgenomen dat de provinciale 

begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) direct doorwerkt naar het 

bestemmingsplan. De gebieden die het NNN vormen worden bij provinciale verordening 

aangewezen. Daarmee is het NNN een provinciaal belang geworden. Tot slot worden de 

belangen van luchthaven Eindhoven via het Barro geborgd. 

 

Het projectgebied is niet gelegen nabij de hoogspanningsleiding. Wel kruist het tracé de 

Dommel, die onderdeel uitmaakt van het NNN. De huidige brug over de Dommel blijft 

behouden, maar het op de brug gelegen profiel zal veranderen. Dit heeft dan ook geen verdere 

consequenties voor de NNN. Het is dan ook niet noodzakelijk om op deze zaken afzonderlijk 

nader in te gaan. Dit geldt ook voor het luchtvaartterrein omdat het projectgebied niet ligt in 

het obstakelbeheergebied.  

 

 

3.3. Provinciaal beleid 

3.3.1. Structuurvisie Ruimtelijke ordening 2014 

Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2014 (SVRO) in werking getreden. 

Deze structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. De 

structuurvisie bestaat uit twee delen (A en B) en een uitwerking. Deel A bevat de hoofdlijnen 

van het beleid. Hierin heeft de provincie haar belangen gedefinieerd en ruimtelijke keuzes 

gemaakt. In deel B worden de ruimtelijke belangen en keuzes in de volgende vier ruimtelijke 

structuren geordend: 

1. de groenblauwe structuur 

2. het landelijk gebied 

3. de stedelijke structuur 

4. de infrastructuur  

 

In dit geval zijn de stedelijke structuur en de infrastructuur van belang.  

 

De stedelijke structuur bestaat uit de steden en dorpen in Noord-Brabant. De provincie kiest 

hier voor twee perspectieven. Ten eerste stedelijke concentratiegebieden waar de groei van 

de verstedelijking wordt opgevangen. De provincie wil de verstedelijking op goed ontsloten 

plekken concentreren en de groene ruimte tussen steden open houden. Ten tweede kernen in 

het landelijk gebied die zoveel mogelijk worden ontzien van verdere verstedelijking. Alleen de 

eigen verstedelijkingsbehoefte wordt daar opgevangen. 
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Eindhoven vormt samen met de provincie en met de steden Breda, Helmond, 's-

Hertogenbosch en Tilburg het stedelijk netwerk BrabantStad. Dit samenwerkingsverband 

vervult een voortrekkersrol bij de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Noord-

Brabant. Sterke steden zijn een voorwaarde voor de toekomst van Noord-Brabant. Vooral in 

deze steden is de dynamiek van Noord-Brabant goed zichtbaar. De provincie ziet deze steden 

als het brandpunt van de verstedelijking. Hier wordt geïnvesteerd in de binnensteden 

(stationsgebieden, kanaal- en snelwegzones) en worden hoogstedelijke functies, zoals 

bovenregionale voorzieningen, geconcentreerd. Daardoor wordt de centrale positie van de 

steden versterkt en het draagvlak voor hoogwaardig openbaar vervoer en stedelijke- en 

culturele voorzieningen op peil gehouden. Dat draagt bij een hoogwaardig leef- en 

vestigingsklimaat in Noord-Brabant. 

 

Het infrastructuurnetwerk bestaat uit een fijnmazig en samenhangend netwerk van wegen, 

spoorlijnen, vaarwegen, luchthavens en buisleidingen. De Brabantse infrastructuur maakt deel 

uit van het internationale netwerk van infrastructuur in Noordwest Europa. De provincie kiest 

hier voor een goede bereikbaarheid van BrabantStad en de economische clusters van Noord-

Brabant. Voor het personenvervoer zijn het hoofdwegennet en het OV-netwerk BrabantStad 

de dragers. Het goederenvervoer wordt zoveel mogelijk via de te ontwikkelen Goederenruit 

(spoor en waterwegen) geleid. Zo wordt ruimte gemaakt voor het versterken van de 

(inter)nationale ontsluiting (weg, water, spoor en lucht) van de Brabantse steden. 

 

Toepassing projectgebied 

In dit project komen verschillende facetten samen. Zo is de primaire doelstelling om te zorgen 

voor een betere luchtkwaliteit en daarmee een gezonde stad. Daarnaast zorgt het project voor 

een verhoging van de verblijfskwaliteit en wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatopgave. 

De bereikbaarheid van de binnenstad blijft daarbij zo goed mogelijk gewaarborgd. Het plan 

past binnen het beleid ten aanzien van beide structuren uit de SVRO. 

 

3.3.2. Verordening ruimte Noord-Brabant 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 7 februari 2014 de 'Verordening Ruimte 

2014' vastgesteld. In juli 2017 is deze opnieuw en gewijzigd vastgesteld als ‘Verordening 

ruimte’. In de Verordening ruimte staan regels waarmee een gemeente rekening moet houden 

bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. Door deze regels weten gemeenten al in een 

vroeg stadium waar ze aan toe zijn. De provincie stelt algemene regels die voor heel Brabant 

gelden, maar verdeelt het grondgebied ook in vier structuren waarvoor apart beleid geldt: 

 stedelijke structuur 

 ecologische hoofdstructuur 

 groenblauwe mantel 

 gemengd landelijk gebied 

 

Deze structuren zijn gekoppeld aan de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en zijn Brabant 

dekkend. Elk ruimtelijk oppervlak van Brabant valt onder één van deze structuren. Per 

structuur is uitgewerkt welke functies ontwikkeld kunnen worden en onder welke 

voorwaarden. De vier structuren staan op de hoofdkaart van de verordening. 
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Toepassing projectgebied 

Het projectgebied is gelegen binnen de structuur ‘Bestaand stedelijk gebied, stedelijk 

concentratiegebied’. Het provinciale beleid is er al decennia lang op gericht om stedelijke 

ontwikkeling in stedelijke concentratiegebieden te bundelen. Het doel daarvan is om 

voldoende draagvlak voor de steden als economische en culturele motor te creëren en om het 

dichtslibben van het landelijk gebied tegen te gaan. Op provinciale schaal betekent dit dat het 

merendeel van de woningbouw, de bedrijventerreinen, voorzieningen en bijbehorende 

infrastructuur moet plaatsvinden in of aansluitend op de stedelijke concentratiegebieden. 

Binnen het bestaand stedelijk gebied is de gemeente in het algemeen vrij om te voorzien in 

stedelijke ontwikkeling. 

 

Er zijn in de Verordening ruimte Noord-Brabant geen specifieke bepalingen opgenomen voor 

infrastructuur binnen bestaand stedelijk gebied. Het plan sluit aan bij de doelstellingen ten 

aanzien van het stedelijk concentratiegebied. 

 

 

3.4. Gemeentelijk beleid 

3.4.1. Interimstructuurvisie 2009 

In december 2009 is de Interimstructuurvisie 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de 

Interimstructuurvisie 2009 geeft de gemeenteraad invulling aan de ambitie om Eindhoven 

door te ontwikkelen in zijn kwalitatief hoogwaardige combinatie van wonen, werken en groen. 

De nadruk ligt daarbij ook op leefbaarheid en bereikbaarheid. Als kerngemeente van Brainport 

Zuidoost Brabant stuurt Eindhoven aan op het bieden van ruimte aan een krachtige 

ontwikkeling van deze economische kernzone, een hoge kwaliteit van de leefomgeving en 

aandacht voor sociale betrokkenheid en ondernemend burgerschap tot op buurtniveau. Op 

deze wijze geeft de raad invulling aan het begrip duurzame ruimtelijke kwaliteit. 

 

Gebruik van de ruimte 

De Interimstructuurvisie is het resultaat van de integratie van de ruimtelijk relevante 

raadsprogramma's die tot medio 2009 zijn vastgesteld. Dit is onder andere verbeeld in een 

kaart die inzicht biedt in de verdeling van het actuele en gewenste grondgebruik. Onderhavig 

projectgebied is op de op de kaart 'Gebruik van de ruimte' uit de Interimstructuurvisie 

aangeduid als ‘Centrumvoorzieningen’. Deze gronden zijn primair bedoeld voor goed 

bereikbare concentraties van centrumstedelijke voorzieningen op het gebied van detailhandel, 

horeca, dienstverlening, cultuur, welzijn en zorg. Ook werken, onderwijs en wonen zijn 

wenselijk binnen dit gebied. Het centrum moet daarbij als een magneet werken voor 

investeerders, bewoners, bedrijven, toeristen en (buitenlandse) werknemers. 

 

Onderhavig project levert een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit van het centrumgebied 

en daarmee een gezonde (binnen)stad. Daarnaast zorgt het project voor een verhoging van de 

verblijfskwaliteit en wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatopgave. De bereikbaarheid van 

de binnenstad blijft daarbij gewaarborgd. Het plan past dan ook binnen het beleid uit de 

Interimstructuurvisie. 
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3.4.2. Mobiliteitsvisie 'Eindhoven op weg' 

De gemeenteraad heeft op 19 november 2013 de visie 'Eindhoven op weg' vastgesteld. 

'Eindhoven op Weg' versterkt de ambities van de stad: Brainport met een uitstekende 

(inter)nationale bereikbaarheid, een aantrekkelijk centrum, een duurzame, leefbare en 

innovatieve stad waar bewoners, bezoekers en werknemers prettig verblijven. Eindhoven op 

Weg bestaat uit een stadsbrede visie op mobiliteit en ruimte voor 2040 (als stip op de horizon) 

en, gebaseerd op die visie, een set van richtinggevende keuzes als kader voor de concrete 

uitwerking in projecten die dat flexibele wensbeeld dichterbij brengen. Eindhoven op Weg 

geeft de primaire verkeersfunctie(s) en prioriteiten in tijd en ruimte voor vervoerwijzen. Met 

Eindhoven op Weg wordt gewerkt aan het realiseren van ruimtelijke- en duurzaamheidsdoelen 

én aan het oplossen en voorkomen van knelpunten die met mobiliteit samenhangen. 

Eindhoven op Weg zet in op: 

 Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor Brainport: multimodale bereikbaarheid van de 

economische toplocaties draagt bij aan een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven en 

instellingen in de stad en regio. 

 Aantrekkelijk leefklimaat: het centrum, woon- en verblijfsgebieden zijn vrij van hinder en 

overlast van het verkeer en de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen is goed. 

 Gezond, schoon, groen en sociaal: de lucht is schoon en het geluid van een aangenaam 

niveau. Sociale cohesie is gegroeid door meer en aantrekkelijkere ruimtes voor ontmoeten 

en ontspannen en het gebruik van gedeelde voorzieningen in het vervoer. 

 Energieneutraal in 2040: energiebesparing in het verkeer en een transitie naar het gebruik 

van duurzame brandstoffen. 

 Veilig: een stad met zo min mogelijk verkeersslachtoffers. 

 Duurzame mobiliteit: een stad, met waar het kan meer lopen, fietsen en gebruik van het 

openbaar vervoer en waar het moet prioriteit voor de auto. 

 

Gemeente Eindhoven wil op de Vestdijk invulling geven aan de ambitie om te komen tot een 

aantrekkelijk, gezond, groen en goed bereikbaar stadscentrum, waar fietsers en voetgangers 

centraal staan. De binnenring moet de belangrijkste verbindende fietsroute in het centrum 

worden. Om dit te realiseren is in de Mobiliteitsvisie 'Eindhoven op weg' voor de binnenring 

van Eindhoven de volgende doelstelling bepaald: 

‘De Binnenring functioneert als een aangename stadsboulevard, met de voetganger en de 

fietser centraal, goed openbaar vervoer en een optimale bereikbaarheid van de 

parkeergarages’. 

 

Daarnaast zijn nog enkele aanvullende ambities benoemd voor de automobilist in het Centrum 

en op de Binnenring. Gemeente Eindhoven wil het idee van een Binnenring als aaneengesloten 

ring voor doorgaand verkeer loslaten. Een van de algemene ambities is dan ook de afname van 

de groei van het autogebruik van, naar en binnen het centrum. Ter voorkoming van doorgaand 

verkeer kunnen nieuwe circulatievarianten worden bedacht en/of ‘knips’ (‘plaats maken’) 

worden gerealiseerd. Parkeergarages moeten met logische inprikkers vanaf de Ring goed 

bereikbaar blijven. 

 

Naast deze ambities die voornamelijk zijn gericht op mobiliteit, zijn er ook enkele ambities ter 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
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Met de herontwikkeling van de Vestdijk wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van 

het doorgaand verkeer op de binnenring. Specifiek wordt in de Mobiliteitsvisie Eindhoven op 

weg het volgende benoemd: 

 ‘Plaats maken’ op de Binnenring: 

o in principe één rijstrook voor autoverkeer; inzet voor verblijfsklimaat 

o daar waar noodzakelijk (bv toegang parkeergarages of kruising, mogelijk één extra 

opstelstrook 

o ‘plaats maken’ voor verbetering kwaliteit openbare ruimte en oversteken van 

voetgangers en fietsers door nader onderzoek naar ‘knips’ 

 Heldere en doorgaande ruimtelijke identiteit Westtangent 

 Materiaalkeuze (bij herinrichting) ondersteunt de gewijzigde functies en prioriteiten 

 

Zoals aangegeven voorziet de herontwikkeling van de Vestdijk in een knip, waarmee het 

doorgaand verkeer beperkt wordt. Er zal slechts één rijstrook voor autoverkeer komen. De 

ruimte die hiermee vrij komt wordt voor een groot deel ingezet om het verblijfsklimaat te 

verbeteren. Op die manier kan de Binnenring functioneren als een aangename stadsboulevard, 

met ruimte voor de voetganger en de fietser.  

 

 

3.5. Archeologie en cultuurhistorie 

3.5.1. Archeologie 

Algemeen 

Sinds 2007 kent Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, gewijzigde 

Monumentenwet 1988). Per 1 juli 2016 zijn de bepalingen van de Wamz 2007 gedeeltelijk 

overgegaan in de Erfgoedwet. Op basis van deze wet zijn gemeenten belast met de zorgplicht 

voor het archeologisch erfgoed. Verder stelt de Wamz 2007 dat gemeenten 

archeologieparagrafen moeten opnemen in bestemmingsplannen en archeologische waarden 

en verwachtingen op te nemen op de verbeelding en ze te beschermen middels regels.  

 

De zorg voor het bodemarchief is door deze wet bij gemeenten komen te liggen. Om die reden 

heeft de gemeente Eindhoven archeologiebeleid geformuleerd. Dit beleid is vastgelegd in het 

rapport Beleidsplan Archeologie Eindhoven en Helmond 2008-2012. In juli 2008 heeft de 

gemeenteraad met de vaststelling van dit rapport het archeologiebeleid voor het hele 

grondgebied van de gemeente vastgelegd. In 2008 is eveneens de archeologische 

waardenkaart van de gemeente Eindhoven door de raad vastgesteld. 

 

 

Beoordeling plan 

Het projectgebied behoort bij de laatmiddeleeuwse stadskern van Eindhoven. In het 

beleidsplan Archeologie Eindhoven en Helmond 2008-2012 en de daarbij behorende 

Archeologische Waardenkaart van Eindhoven is een deel van het projectgebied gewaardeerd 

als een terrein met archeologische waarde. 
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Voor dit archeologische waardevolle deel geldt binnen het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ de 

dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ (categorie 2). Door middel van een bouwverbod en 

een vergunningvereiste in de regels voor het uitvoeren van bepaalde aanlegwerkzaamheden 

worden de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische waarden beschermd.  

 

Vanwege de archeologische waarden in een deel van het projectgebied is een archeologische 

QuickScan van het gehele projectgebied uitgevoerd (zie bijlage 1). Bij de geplande herinrichting 

kunnen de archeologische waarden in de ondergrond verloren gaan. De QuickScan, bestaande 

uit een archeologisch bureauonderzoek en een gedetailleerde verwachtingenkaart is 

uitgevoerd om zicht te krijgen op het risico op verstoring. Voor een deel van het projectgebied 

geldt al de waarde archeologie. Dit wordt door de QuickScan bevestigd. Verder wordt in de 

QuickScan geconcludeerd dat voor het overige deel van het projectgebied een zeer hoge, hoge 

of middelhoog tot lage archeologische verwachting geldt. Daarom wordt in het gehele 

projectgebied bij alle grondwerkzaamheden (voor zowel vervanging van riolering, kabels en 

leidingen als herinrichting van bestrating en groen waarbij grondverbetering wordt toegepast 

en bij overige grondwerkzaamheden) een proefsleuvenonderzoek en/of opgraving onder de 

variant archeologische begeleiding uitgevoerd. Deze archeologische begeleiding vindt plaats 

conform een door de gemeente goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 

 

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart projectgebied herinrichting Vestdijk. Bron: QuickScan Archeologie. 

Herinrichting Vestdijk Gemeente Eindhoven, 2018. 

 

Door middel van de archeologische begeleiding worden de archeologische waarden binnen het 

projectgebied gedocumenteerd en veiliggesteld voor de toekomst. 
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3.5.2. Cultuurhistorie 

Algemeen 

Cultuurhistorische waarden hebben betrekking op bebouwde cultuurhistorie (naast 

monumenten ook historische stedenbouwkundige structuren en historisch weg- en 

waterlopen), cultuurhistorische landschappen, groenstructuren en monumentale bomen en 

archeologische waarden van een gebied. De cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente 

Eindhoven (vastgesteld in 2008), waarop deze waarden zijn opgenomen, dient als beleidskader 

bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart Eindhoven 

 

Het gebied van de binnenstad is vanwege de cultuurhistorische waarde op de 

cultuurhistorische waardenkaart aangemerkt als een historische stedenbouwkundige 

structuur. De Vestdijk is daarnaast aangeduid als historische wegstructuur voor 1900. Het 

herkenbaar houden van de historische karakteristiek voor de belevingswaarde van de 

binnenstad is een belangrijk uitgangspunt. Ten behoeve van het bestemmingsplan 

‘Binnenstad’ (vastgesteld 20-08-2013) is een onderzoek gedaan waarin de cultuurhistorische 

waarden zijn geïnventariseerd en nader zijn geanalyseerd en gewaardeerd. De rapportage van 

het door SteenhuisMeurs BV uitgevoerde cultuurhistorisch onderzoek ‘Cultuurhistorisch 

onderzoek Eindhoven Binnenstad & Tramstraatkwartier’ is als bijlage bij deze ruimtelijke 

onderbouwing opgenomen. 

 

Voor wat betreft de Vestdijk is het van belang dat deze deel uitmaakt van de historische 

structuur van Eindhoven. De oervorm van de binnenstad bestaat uit de historische ruggengraat 

Demer – Rechtestraat – Stratumseind, omkaderd door de vroegere waterlopen: de vroegere 

stadsgracht langs de Emmasingel, de Keizersgracht, de Wal en de Vestdijk en de Dommel. Het 

deel van de Vestdijk ten noorden van de Dommel maakt onderdeel uit van de historische 

wegenstructuur van vóór 1900. De historische structuur is tevens beeldbepalend. Het zijn voor 
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de bezoeker herkenbare routes naar en door de binnenstad. Voor de oude randen van de stad 

en voormalige grachten (Vestdijk, Emmasingel, Keizersgracht en Wal) geldt dat deze door de 

forse schaal van de bebouwing en de ruime straatbreedte nog altijd als zodanig herkenbaar 

zijn.  

 

In de toekomstige situatie zal dit niet veranderen. De bebouwing aan de randen bepaalt de 

straatbreedte en deze blijft dan ook behouden. Het straatprofiel wordt wel aangepast 

waardoor er minder doorgaand verkeer over de Vestdijk komt. De route blijft wel beschikbaar 

voor bezoekers en vanwege de straatbreedte komt er meer ruimte voor verblijfsfuncties. 

Zodoende levert dit project een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de Vestdijk voor 

voetgangers, fietsers en de verblijfskwaliteit. Dit komt de beleving van de Vestdijk en 

Hertogstraat ten goede. 

 

In het cultuurhistorisch onderzoek worden enkele algemene aanbevelingen gedaan ten 

aanzien van de structuur ‘de randen’, waar de Vestdijk onderdeel van uitmaakt. Vrijwel alle 

aanbevelingen richten zich op bebouwing aan deze randen, maar één aanbeveling richt zich op 

het (openbaar) groen. Er wordt gesteld dat het groen karig is, helemaal in vergelijking met de 

situatie voor de demping van de grachten. Er wordt aangeraden om het bestaande groen te 

koesteren en waar mogelijk het volume te vergroten. De randen zijn hier het meest geschikt 

voor. 

 

In het nieuwe profiel van de Vestdijk is door het wegvallen van een rijstrook meer ruimte 

gekomen voor openbaar groen. In het profiel is dan ook voldoende rekening gehouden met 

het vergroten van het volume aan groen. 

 

Het cultuurhistorisch onderzoek onderschrijft het belang van de nog aanwezige historische 

structuren, beschrijft daarbij de meest interessante historische plekken en verhalen 

(waaronder de voormalige kasteellocatie aan de Vestdijk) en doet ook verschillende suggesties 

om deze historie op een hedendaagse manier zichtbaar te maken in de openbare ruimte. In de 

door de gemeenteraad vastgestelde Integrale Visie Erfgoed Eindhoven, het huidige 

gemeentelijk beleidskader voor erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen, wordt het belang van 

het zichtbaar maken van erfgoed nogmaals onderstreept door aan te geven dat de historische 

interessant plekken zichtbaar worden gemaakt in het stadsbeeld. Daarbij wordt nadrukkelijk 

gewezen op het meenemen en uitwerken van deze doelstelling in projecten. Dit volgt uit de 

twee centrale beleidsdoelstellingen voor erfgoed van de gemeente Eindhoven: 

 Het herkenbaar houden van de historische ontwikkeling en gelaagdheid van de stad om 

daarmee de identiteit en de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. 

 Het zichtbaar maken, het verbinden en presenteren van het erfgoed voor brede lagen van 

de bevolking. 

 

In het ontwerp wordt op de volgende manieren en met de volgende toepassingen het erfgoed 

zichtbaar gemaakt in de openbare ruimte: 

 In de Vestdijk, wordt onderzocht of het historische stratenpatroon gemarkeerd kan 
worden in de verharding. Daarnaast wordt onderzocht of de fundamenten van het kasteel 
van Eindhoven in de verharding zichtbaar gemaakt kunnen worden ter hoogte van de Ten 
Hagestraat (Ravensdonck). 
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 De Ravensdonck locatie wordt versterkt door vergroting van tuin en brede stoep, 
waardoor het een centrale positie krijgt in de route Ten Hagestraat-Kanaalstraat. 
Daarnaast wordt onderzocht of er in de uitwerking van de tuinen een verwijzing naar het 
kasteel van Eindhoven, dat hier vroeger heeft gestaan, kan worden georganiseerd. De 
waterput die de oprijlaan markeerde keert in het plan terug als openbaar watertappunt.  

 Op markante locaties langs de Vestdijk worden erfgoedbordjes opgenomen: VDMA-
terrein, Ravensdonck, Mignot de Block, Schellensterrein etc. Deze erfgoedbordjes worden 
op staanders geplaatst of zoveel mogelijk gecombineerd met bestaande verticale 
elementen zoals lichtmasten en verkeersborden.   

 Ruimte voor Street-art, om historie (oorspronkelijke waterloop etc.) zichtbaar te maken op 
straat.  

 Het behoud van monumentale, uitheemse bomen, een traditie die ingezet is door de 
Plantsoenendienst in het begin jaren 50 van de vorige eeuw.  

 De sterk glinsterende bestrating is op te vatten als een historische verwijzing naar 
Eindhoven als Lichtstad en naar het water in de oude stadsgrachten.  

 Lichtprojecties: monumentaal zichtbaar maken van de brug over de Dommel in 
nachtsituatie.  

 

 

3.6. Verkeer en parkeren 

3.6.1. Autoverkeer 

De Vestdijk en Hertogstraat zijn onderdeel van de binnenring van Eindhoven. In de beleidsvisie 

“Eindhoven op Weg” van de gemeente Eindhoven wordt in breder verband naar het 

verkeerssysteem in het centrum en binnenring gekeken. De voetganger, fietser en 

hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) worden gezien als belangrijke verkeersdeelnemers en 

krijgen een prominente plek in het centrum. Het HOV blijft tweezijdig via de binnenring door 

het centrum rijden, op exclusieve infrastructuur (busstroken). Het autoverkeer krijgt een 

ondergeschikte positie. Het doorgaande autoverkeer op de binnenring moet daardoor 

afnemen. In het kader van de beleidsvisie zijn verschillende scenario’s met gewijzigde 

verkeerscirculatie opgesteld. De scenario’s moeten enerzijds bijdragen aan een verbetering 

van de luchtkwaliteit op de Vestdijk en anderzijds passen binnen de doelstellingen van 

“Eindhoven op Weg”. 

 

In bijlage 3 is een notitie opgenomen waarin verschillende scenario’s zijn uitgewerkt. Het 

scenario 2b Rondje Binnenstad met Vestdijktunnel in twee richtingen geniet op basis van de 

geringe uitstralingseffecten en beperkte infrastructurele aanpassingen de voorkeur. Wel is 

nader onderzoek nodig om te bekijken welke maatregelen nodig zijn om te komen tot een 

afname van het stagnerende verkeer op de Vestdijk. De visie “Eindhoven op Weg” is daarbij 

richtinggevend.  

 

Naar aanleiding van bovengenoemde notitie is nader onderzoek uitgevoerd. De notitie hiervan 

is opgenomen als bijlage 4 bij deze ruimtelijke onderbouwing. In die notitie is de 

voorkeursvariant verder uitgewerkt en zijn aandachtspunten en wensen aangegeven. Op basis 

daarvan zijn aanvullende maatregelen geformuleerd om tot een verdere verkeersreductie op 

de Vestdijk te komen.  

ONTWERP
VERGUNNING VERLEEND

behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders, 

Zaaknummer V18/33020
Besluitnummer 1405717

Datum: 20 augustus 2018



 

23 

 

De aanpassingen in de verkeerscirculatie zorgen voor verschillen van verkeersstromen in de 

stad. Om deze reden is er in het voorjaar van 2017 een praktijkopstelling gerealiseerd om met 

tijdelijke maatregelen te toetsen wat de effecten van de verkeerscirculatie in de stad zijn. Er 

heeft een uitgebreide monitoring plaatsgevonden waarin onder andere verkeersintensiteiten, 

reistijden, snelheden, parkeerbezettingen en beleving van bezoekers voor en na de 

Praktijkopstelling in beeld zijn gebracht. Op basis van de voorgestelde maatregelen is een 

praktijkopstelling gerealiseerd en heeft monitoring daarvan plaatsgevonden. In bijlage 7 zijn de 

resultaten daarvan te vinden.  

 

3.6.2. Fietsverkeer 

Onderzoek wijst uit dat er veel gefietst wordt op de Vestdijk. Het aantal fietsers in Eindhoven 

neemt alleen maar toe en de Vestdijk is een van de drukst bereden fietsroutes in de stad. 

Bovendien blijkt dat de huidige eenrichtingsfietspaden door veel fietsers in twee richtingen 

worden gebruikt. Dit project voorziet in een tweerichtingenfietspad, waarmee meer comfort 

wordt geboden voor fietsers in beide richtingen. 

 

Het fietspad ligt aan de centrumzijde. Hier zijn de minste conflicten met gemotoriseerd 

verkeer en dat maakt fietsen dus veiliger en comfortabeler. Het plan is om ook aan de 

centrumzijde het fietsparkeren te realiseren. De oostzijde van de Vestdijk (zonzijde) is dan 

volledig vrij om in te richten als verblijfs- en ontmoetingszone. 

 

3.6.3. Parkeren/parkeerbeleid 

In het profiel van de nieuwe Vestdijk zijn geen parkeerplaatsen voor auto’s terug te vinden. 

Wel is het van belang dat laden en lossen niet op de rijbaan plaatsvindt vanwege het blokkeren 

van de rijbaan. In het ontwerp is de Vestdijk voorzien van voldoende laad- en losplaatsen of 

dient laden en lossen plaats te vinden op gereserveerde vakken op het trottoir.  

 

Daarnaast is in het profiel voldoende rekening gehouden met de verkeersafwikkeling als 

gevolg van de parkeergarage onder winkelcentrum Heuvel Eindhoven en de toegang tot de 

parkeergarage De Lage Landen en de parkeerterreinen aan de Tramstraat en Raiffeisenstraat. 

 

Doordat het straatprofiel verandert, komt er meer ruimte voor groene bermen met bomen. 

Tussen die bermen is volop ruimte voor nieuwe functies zoals terrasjes, fietsparkeren en 

bushaltes, maar ook voor taxistandplaatsen en laden en lossen. 

 

 

3.7. Groen 

3.7.1. Groenbeleidsplan 2017 

Het Groenbeleidsplan 2017 is gemaakt met de veranderende rol van de overheid in het 

achterhoofd. Het voorziet in vier sporen "het verhaal van de stad", wat de waarde van groen 

is, welke ambitie de gemeente daarmee heeft en het daadwerkelijke groenbeleid.  

 

De doelen van het Groenbeleidsplan 2017 zijn: 
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 richting geven aan ontwikkelingen en ambities formuleren; 

 faciliteren van de ontwikkeling van Eindhoven als gezonde, klimaatadaptieve en groene 

stad om zo de vitaliteit en het welzijn van haar bewoners naar een hoger plan te kunnen 

brengen; 

 aanknopingspunten bieden voor beheer en inrichting; 

 groen en groenontwikkelingsmogelijkheden voor Eindhoven duurzaam veiligstellen waar 

het moet en flexibiliteit bieden waar het kan; 

 partners in de stad inspireren en stimuleren: inwoners, bedrijfsleven, kennis- en 

onderwijsinstellingen en overheid. 

 

Het Groenbeleidsplan 2017 blijft na vaststelling van kracht tot de gemeenteraad anders beslist; 

het streven is een geldigheid van 10 jaar of langer. Het plan heeft in principe betrekking op al 

het groen van Eindhoven, dus niet alleen het groen in eigendom van de gemeente. Omdat niet 

al het groen bescherming krijgt door een specifieke groenbestemming en de gemeente enkel 

directe invloed heeft op haar eigen eigendommen, is niet al het groen automatisch 

beschermd. 

 

In het Groenbeleidsplan 2017 zijn onder andere procesafspraken genoemd die een relatie 

hebben met een ruimtelijke procedure. Het betreft een procesafspraak over groenplannen bij 

ontwikkeling van gebouwen of gebieden en de procesafspraak over de groenregelingen voor 

bomen (Verordening Bomen en Nadere regels bomen) en de Regeling 

Groencompensatiefonds. De genoemde groenplannen dienen een toelichting van de groene 

inrichting van een ontwikkeling te geven. Behoud van het bestaande groen is het uitgangspunt, 

evenals het (door)ontwikkelen van de groene kwaliteiten waar nodig. Het Groenbeleidsplan 

2017 geeft in een kaart met zes ruimtelijke strategieën de kaders voor de ruimtelijke 

ontwikkeling in relatie tot groen.  

 

Op 13 maart 2018 is de ‘Regeling Groencompensatiefonds’ vastgesteld. Bij deze regeling hoort 

de ‘Beleidsregel Groencompensatie’. Deze beleidsregel is bedoeld als afwegingskader bij 

aanvragen voor (ruimtelijke) ontwikkelingen die kunnen leiden tot aantasting van groen. Bij 

aantasting en verlies van groen is compensatie vereist, de Beleidsregel geeft hiervoor de 

richtlijnen. 

 

Het tracé Vestdijk – Hertogstraat ligt in zijn geheel binnen de strategie 'Stad, rood 

beeldbepalend' met uitzondering van de plaats waar het tracé de Dommel kruist. De Dommel 

is namelijk aangemerkt als structureel stadsgroen (deels) en als Natuur en landschap (deels). 

Deze laatste aanduiding staat in verband met de functie als ecologische verbindingszone in het 

kader van de verordening Ruimte. Dit project maakt gebruik van de bestaande oversteek over 

de Dommel en heeft dan ook geen consequenties voor het structureel stadsgroen. Voor wat 

betreft de ruimtelijke strategie Natuur en landschap, is het voor het functioneren van de 

ecologische verbindingszone van belang dat de Dommel en bijbehorende groene zone niet 

worden aangelicht met straatverlichting of ander kunstlicht. In de gebieden die zijn 

aangemerkt als ‘Stad, rood beeldbepalend’ heeft groen een ondersteunende functie aan de 

stedelijke identiteit ('aankledingsgroen') of een recreatieve functie voor de woonomgeving 
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(parken). Het beleid is gericht op behoud van de bestaande structuur, kwaliteit, identiteit en 

functionaliteit.  

 

Met dit project ontstaat een groene en aantrekkelijke stadsboulevard. Dit wordt onder andere 

bereikt door het toevoegen van groene bermen met bomen. Er vindt op dit moment een 

vergroeningsstudie (groenvisie) plaats voor de binnenstad van Eindhoven, waarbij de 

uiteindelijke keuze voor de bomen in de ‘Boeiende Binnenstad’ en daarmee de Vestdijk 

uitgangspunt is voor deze groenvisie. In de huidige situatie is binnen het projectgebied circa 

500 m² groen aanwezig, in de nieuwe situatie circa 5.200 m². Geconcludeerd kan worden dat 

er sprake is van een grote toevoeging van de oppervlakte groen. Het plan voldoet daarmee aan 

het Groenbeleidsplan 2017. 

 

3.7.2. Verordening bomen 

Op 7 april 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening bomen 2015 vastgesteld. Deze is op 24 

augustus 2016 in werking getreden. De verordening en (uitwerking daarvan in) ‘nadere regels 

Bomen’ samen, vervangen het onderdeel houtopstanden uit de Algemene Plaatselijke 

Verordening, het Bomenbeleidsplan 2008 en de Nota Niet kappen tenzij. 

 

Het bomenbeleid is gebaseerd op drie pijlers: behoud, versterking en ruimte voor dynamiek. 

Eindhoven wil een aantrekkelijke groene stad zijn en blijven. Bomen spelen daarbij een 

voorname rol. Een hoogwaardig bomenbestand dat een duurzame bijdrage levert aan de 

ruimtelijke kwaliteit en recht doet aan het groene imago van de stad is waar de gemeente naar 

streeft. Duurzaam behoud van de groene signatuur staat voorop. Het bomenbestand dient 

echter ook aan te sluiten op intensief gebruik van de openbare ruimte en de gewenste 

ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent soms dat in een bepaalde situatie andere belangen 

preferabel zijn en bomen moeten wijken. Het bomenbeleid voorziet in die gevallen in de 

mogelijkheden tot mitigatie en compensatie. 

 

Groene kaart 

Een belangrijk onderdeel van de verordening Bomen is de groene kaart. Het is een 

topografische kaart met daarop aangegeven de beschermde houtopstand. De Groene Kaart 

bevat verschillende categorieën houtopstanden. Voor bomen in gemeentelijk eigendom 

(publiek eigendom) kent de Groene Kaart zes categorieën: 

• Monumentale bomen; 

• Waardevolle bomen; 

• Basis bomen; 

• Bomen hoofdstructuur; 

• Bomen nevenstructuur; 

• Bomen in gebieden stad, groen beeldbepalend. 

De Groene Kaart kent daarnaast voor bomen in particulier eigendom (privaat eigendom) drie 

categorieën: 

• Waardevolle bomen; 

• Bomen in gebieden stad, groen beeldbepalend; 

• Bomen op private percelen groter of gelijk aan 500 m². 
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Voor het vellen van een houtopstand die deel uitmaakt van tenminste één van deze 

categorieën is, behoudens een aantal vrijstellingen, een omgevingsvergunning verplicht. 

 

Nadere regels 

De Verordening is uitgewerkt in nadere regels Bomen. Deze zijn op 19 juli 2016 vastgesteld 

door het college en op 4 augustus 2016 in werking getreden. De beleidsregels geven inzicht in 

de wijze waarop het college gebruik maakt van de aan haar in de Verordening toegekende 

bevoegdheden tot het aanwijzen en plaatsen van houtopstanden op de Groene Kaart. Tevens 

zijn richtlijnen uitgewerkt voor omgang met overlast, de compensatieplicht bij kap, de 

indieningvereisten bij een vergunningaanvraag, de weigeringsgronden bij beoordeling van de 

kapaanvraag en het aanbrengen van verlichting in houtopstanden. 

 

Bomenonderzoek 

Bij de herinrichting van de Vestdijk en Hertogstraat moeten keuzes worden gemaakt over 

welke bomen in het nieuwe ontwerp van het tracé kunnen worden ingepast en voor welke 

bomen dat niet mogelijk is. Omdat daarvoor boomspecifieke informatie nodig is, is een 

bomenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op 123 bomen in het projectgebied 

Vestdijk en Hertogstraat in Eindhoven. Een boomwaardebepaling is eveneens onderdeel van 

dit onderzoek. Deze informatie is bruikbaar bij de aanvraag van de kapvergunning voor 

eventueel niet in te passen bomen. Het bomenonderzoek is als bijlage 5 bij deze ruimtelijke 

onderbouwing gevoegd. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de bomen rond Villa Ravensdonk (hoek Vestdijk – Ten Hagestraat) 

en de grote plataan in de Ten Hagestraat de status ‘monumentale boom’ hebben. Deze 

monumentale bomen blijven behouden in de nieuwe inrichting van het tracé. Aan de 

Hertogstraat 2 ter hoogte van de kringloopwinkel staat een waardevolle particuliere plataan. 

Deze boom blijft ongemoeid en behouden in de toekomstige inrichting van het tracé. 

Daarnaast zijn er veel bomen die vanwege de locatie, verschijningsvorm of leeftijd een 

bijzondere status hebben en dan ook zijn aangemerkt als waardevolle boom. Het gaat in veel 

gevallen om bomen die de rijbaan van de Vestdijk begeleiden. Het is helaas niet mogelijk om al 

deze bomen te behouden. Verwijderen van bomen vergt een compensatieplicht. Dit kan door 

middel van fysieke herplant. 

 

Om te beoordelen voor welke bomen het al dan niet zinvol is om deze in de nieuwe inrichting 

van het tracé te behouden, zijn alle bomen binnen het projectgebied geïnventariseerd en is bij 

elke boom een kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd. Op basis daarvan is geadviseerd te 

overwegen om 24 bomen met een slechte en matige vitaliteit niet in te passen in de nieuwe 

situatie. Dit betreft met name de valse Christusdoorns die naast de rijbaan staan. Daarnaast is 

geadviseerd de overige 61 valse Christusdoorns, zeven Noorse esdoorns en twee eiken die 

naast de rijbaan staan niet in te passen in het nieuwe ontwerp. Dit vanwege de verwachting 

dat deze groep bomen zich gezien de verwachte groeiplaatsomstandigheden nooit zal kunnen 

ontwikkelen tot een gezonde laanbeplanting met een voor de soort normale omvang. De 

overige bomen (29 stuks) komen wel in aanmerking voor inpassing. De kwaliteit en 

toekomstverwachting van deze bomen en de verwachte kwaliteit van de groeiplaatsen is 

namelijk wel gunstig. 

ONTWERP
VERGUNNING VERLEEND

behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders, 

Zaaknummer V18/33020
Besluitnummer 1405717

Datum: 20 augustus 2018



 

27 

 

Bij de nieuwe inrichting van het tracé is er zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud 

van bestaande bomen. Daarbij is het bomenonderzoek leidend geweest. In de nieuwe 

inrichting zullen nieuwe bomen worden ingepast, waarmee de niet te behouden bomen 

gecompenseerd worden. Er is in de huidige situatie sprake van een stenige omgeving. Door 

onder andere het toevoegen van groene bermen met bomen ontstaat een groene en 

aantrekkelijke stadsboulevard.  

 

Bij de daadwerkelijke uitvoering van het project wordt een boom effect analyse (BEA) 

uitgevoerd om inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op de bomen die blijven 

staan en de benodigde voorzorgsmaatregelen. 

 

 

3.8. Duurzaamheid 

Op verschillende lagen in het ontwerp zijn duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd in een 

integrale samenhang. Deels worden die maatregelen elders in deze onderbouwing beschreven; 

daar zal dan naar worden verwezen. 

 

Gezonde stad 

 Luchtkwaliteit 

Het verbeteren van de luchtkwaliteit ligt aan de basis van het initiatief om via 

verkeerskundige maatregelen het autoverkeer op de Vestdijk te verlagen. In paragraaf 4.3 

worden maatregelen en resultaten beschreven. 

 

 Geluidsreductie  

Een van de maatregelen is het verlagen van de maximum snelheid van 50 naar 30 km/u. In 

combinatie met de lagere verkeersintensiteiten levert dit een geluidsreductie op.  

 

Klimaatbestendige stad 

 Wateropgave 

Het afkoppelen van hemelwater en het vertraagd afvoeren is de laatste decennia in 

Nederland gemeengoed geworden. Maar in onze binnensteden is het nog niet 

vanzelfsprekend, met name vanwege een gebrek aan ruimte. Maar juist dat gebrek aan 

ruimte, of sterke ‘verstening’ van centrumgebieden maakt het afvoeren van piekbuien 

problematisch. Op de Vestdijk is deze problematiek extra groot omdat het een van de 

lagere en dus meest kwetsbare gebieden in de stad. De maatregelen bestaan uit het 

reduceren van verharding en de opvang van een piekbui onder de wegverharding (zie 

paragraaf 5.5). Bovendien wordt op de Vestdijk extra retentiecapaciteit gerealiseerd zodat 

ook een belangrijk deel van het hemelwater dat in de binnenstad valt hier opgevangen kan 

worden. De norm die de gemeente Eindhoven vanuit haar klimaatbeleid daarvoor hanteert 

is 60mm waterberging over alle verharde oppervlakten binnen het plangebied. 

 

 Hittebestendig 
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Stedelijke gebieden krijgen in toenemende mate te maken met hoogoplopende 

temperaturen in de zomer. Met name in het in sterke mate versteende centrumgebied 

speelt deze problematiek. Daarom is hier bij de herinrichting van de Vestdijk op 

geanticipeerd en zijn de volgende maatregelen genomen: 

 

 Ontharding 

De drie ‘flexzones’ in het profiel zijn circa 60% ‘onthard’. Dat betekent dat de hitte 

veroorzaakt door zon daar niet meer wordt vastgehouden. De beplanting en de aarde 

zorgen voor een continue verdamping hetgeen bijdraagt aan verkoeling.  

 

 Schaduwvorming 

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan schaduwvorming. In de huidige situatie staan 

circa 90 bomen, in de nieuwe situatie worden dit er circa 150.  

 

 Reflectie  

We kiezen voor een lichtgrijze toon voor de bestratingsmaterialen, zowel voor de klinkers 

als voor de busbaan en de asfaltstroken. Hierdoor zal meer zonlicht worden gereflecteerd 

en dus niet worden omgezet in warmte. In vergelijking met de huidige donkere 

asfaltstroken is daar veel winst te behalen. 

 

 Verdamping 

In de gekozen elementenverharding hebben we de keuze om de toplaag aan te brengen op 

een ‘volbetonnen’ basis (grotere draagkracht) of op een poreuze basis. In het laatste geval 

wordt het hemelwater dat via de voegen inzijgt door de steen geabsorbeerd en vervolgens 

weer verdampt. Door dit principe warmt de bestrating tot 6 graden minder op dan bij een 

conventionele klinker. Deze steen wordt toegepast op plekken met de grootste 

zonbelasting (voetpaden met een oriëntatie op het zuidwesten) en de plekken waar 

mogelijk terrassen komen. 

 

Duurzame materialisering 

 Gerecycled asfalt: 40% van het nieuwe asfalt bestaat uit gerecycled asfalt.  

 De bestaande stalen openbare verlichtingsmasten zijn niet aan het einde van hun 

levensduur. Uit duurzaamheidsoverwegingen worden ze daarom hergebruikt in de nieuwe 

inrichting.  

 In het kader van het project Prototype Inrichting Binnenstad wordt onderzocht op welke 

wijze het bestratingsmateriaal uit het rode steentjesgebied hergebruikt kan worden. 

 

Energie 

Door de toepassing van een lichte kleur in de bestratingsmaterialen is er minder kunstmatige 

verlichting in de avond en nacht nodig, dat energiebesparend is. Bovendien kan de beoogde 

verlichtingsinstallatie bij minder drukte verder gedimd worden.  

 

Sociale duurzaamheid 
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De Vestdijk transformeert van verkeersas naar een verblijfsgebied voor voetgangers, als 

integraal onderdeel van de binnenstad. Meer, en met name een fijnere, openbare ruimte 

vergroot de ontmoetingskansen tussen bewoners en bezoekers van het centrum van de stad. 

 

 

3.9. Kabels en leidingen 

Binnen en in de nabijheid van het plangebied zijn geen planologisch beschermde kabels en 

leidingen aanwezig die tot belemmeringen in het plangebied leiden of die planologische 

bescherming behoeven. Uiteraard zal er bij de uitvoering van het project rekening gehouden 

worden met de reguliere kabels en leidingen die aanwezig zijn.  
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Hoofdstuk 4. Milieuparagraaf 

4.1. Bedrijven en milieuzonering 

Dit plan voorziet in de herinrichting van de Vestdijk en de Hertogstraat op het tracé waar deze 

wegen nu ook al lopen. De vestiging van nieuwe bedrijven is niet aan de orde. Ook zijn er geen 

bedrijven of functies in de omgeving aanwezig die een belemmering vormen voor dit plan. 

 

 

4.2. Geluid 

Wegverkeerslawaai 

Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij sprake is van de realisatie van een 

geluidgevoelig object moet worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In de Wet geluidhinder 

is bepaald hoe voor een gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dient te worden 

omgegaan met geluidhinder als gevolg van wegverkeer, industrie en spoorwegen. 

 

In de Wet geluidhinder (Wgh) staat dat elke weg een geluidszone heeft, met uitzondering van 

woonerven en wegen waar een maximum snelheid van 30 km/u voor geldt. Bij een ruimtelijke 

ontwikkeling waarbij sprake is van de ontwikkeling van geluidgevoelige objecten binnen een 

geluidszone of de aanleg of reconstructie van een weg met een geluidzone waarbinnen 

geluidsgevoelige bestemmingen vallen, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de 

geluidsbelasting op deze gebouwen of terreinen.  

 

De Wet geluidhinder is niet van toepassing op 30 km-wegen omdat deze wegen geen zone 

hebben. Deze wegen veroorzaken meestal geen geluidsbelastingen boven de 

voorkeursgrenswaarde. Dit kan wel voorkomen bij bijvoorbeeld een klinkerweg of een weg 

met relatief veel verkeer. In de jurisprudentie is om deze reden bepaald dat een akoestische 

afweging bij het opstellen van een ruimtelijk plan nodig is met een verwijzing naar een goede 

ruimtelijke ontwikkeling.  

 

Gemeente Eindhoven is voornemens een ‘knip’ in de Vestdijk te realiseren. Samen met deze 

knip zal op de Vestdijk een snelheidsverlaging naar 30 km/uur worden ingevoerd. De knip 

heeft een grote invloed op de verkeersintensiteiten op de Vestdijk en andere wegen in de stad. 

Daarom is akoestisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van de veranderde intensiteiten op 

de geluidbelasting. Daarbij zijn ook de daarmee samenhangende eventueel op grond van de 

Wet geluidhinder noodzakelijke procedures in beeld gebracht. De resultaten zijn 

gerapporteerd en als bijlage 6 bij deze toelichting gevoegd. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat er wordt voldaan aan de relevante wetgeving over geluidhinder. Er 

is geen sprake van een 'reconstructie' in de zin van de Wet geluidhinder. Ten aanzien van de 

gevolgen elders (langs de zogenoemde 2 dB-wegen) is er geen sprake van strijd met het 

criterium 'goede ruimtelijke ordening' en wordt daarom voldaan aan de Wet ruimtelijke 

ordening. 
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Industrie-, spoorweg- en luchtvaartlawaai 

Dit plan voorziet niet in de realisatie van nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de zone van 

een gezoneerd bedrijventerrein of spoorweg, of 35 Kosteneenheden-zone van vliegveld 

Eindhoven. De aspecten industrie-, spoorweg- en luchtvaartlawaai zijn niet aan de orde. 

 

 

4.3. Luchtkwaliteit 

Algemeen 

Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. 

Daarin zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende stoffen, waaronder 

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van de Wet milieubeheer is vastgelegd 

in welke gevallen de luchtkwaliteitseisen geen belemmering vormen voor een nieuwe 

ontwikkeling. Dit is het geval wanneer: 

• een ontwikkeling niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit 

• ten gevolge van een ontwikkeling de concentraties van de betreffende stoffen verbeteren 

of ten minste gelijk blijven 

• een ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van 

desbetreffende stoffen in de buitenlucht 

• een ontwikkeling past binnen een vastgesteld programma (zoals het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 

 

De uitwerking van het begrip ‘niet in betekende mate’ staat in het ‘Besluit niet in betekenende 

mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen)’. In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval 

als ‘niet in betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de 

grenswaarden dus zonder meer achterwege kan blijven. Er is volgens deze regeling geen 

onderzoek nodig voor ‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één 

ontsluitingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van 

twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 

woningen omvat’. 

 

Beoordeling plan 

Dit project is geïnitieerd vanuit de doelstelling om het luchtkwaliteitsknelpunt op de Vestdijk 

op te lossen. Daarvoor is het verminderen van doorgaand autoverkeer noodzakelijk. Om die 

reden is gemeente Eindhoven voornemens een ‘knip’ in de Vestdijk te realiseren. Om te 

bekijken wat voor effecten dit heeft voor wat betreft de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en 

kwaliteit van de verkeersafwikkeling op zowel het tracé zelf als omliggende straten en 

alternatieve routes, is dit op verschillende manieren gemonitord. Vanaf eind mei 2017 is er 

een Praktijkopstelling. De resultaten van de monitoringzijn gebundeld in de Notitie monitoring 

Praktijkopstelling Vestdijk. Deze notitie is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing 

gevoegd. Hieronder worden voor wat betreft luchtkwaliteit de belangrijkste resultaten 

behandeld. 
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Het knelpunt op de Vestdijk was het hoogste van de stad (44,7 μg/m³) en is ten gevolge van 

Praktijkopstelling gereduceerd tot de één na veiligste categorie (38,3 μg/m³). De afname komt 

door de afname van gemotoriseerd verkeer tot een aantal van ca 6.900 motorvoertuigen per 

etmaal. Andere factoren, zoals het klimaat, verschoning van het wagenpark en de stedelijke 

structuur kunnen in de toekomst de luchtkwaliteit beïnvloeden. Op de overige gemonitorde 

locaties naar aanleiding van Praktijkopstelling Vestdijk zijn er geen nieuwe knelpunten 

ontstaan. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het luchtkwaliteitsknelpunt ten gevolge van de 

Praktijkopstelling is opgelost en er geen nieuwe knelpunten zijn ontstaan. Het plan voorziet 

dan ook in een goed woon- en leefklimaat en daarmee in een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

4.4. Externe veiligheid 

Algemeen 

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beperken en beheersen van risico's en effecten 

van calamiteiten alsmede het bevorderen van de veiligheid van personen in de omgeving van 

activiteiten (bedrijven en transport) met gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt door te voorkomen 

dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, door 

de zelfredzaamheid te bevorderen en door de calamiteitenbestrijding te optimaliseren. 

 

Ten aanzien van bedrijven is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing. 

Ten aanzien van transport is het Besluit externe veiligheid transportroutes van toepassing. 

Voor buisleidingen moet worden getoetst aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb). Er wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en groepsrisico. 

 

Plaatsgebonden Risico (PR): 

Dit is een maat voor de kans dat iemand dodelijk kan worden getroffen door een calamiteit 

met een gevaarlijke stof. De gestelde norm is een ten minste in acht te nemen grenswaarde 

(PR 10-6/jr) die niet mag worden overschreden ten aanzien van 'kwetsbare objecten', alsmede 

een zoveel mogelijk te bereiken richtwaarde (PR 10-6/jr) ten aanzien van 'beperkt kwetsbare 

objecten'. 

 

Groepsrisico (GR): 

Dit is een maat voor de kans dat een grotere groep (tenminste 10 personen) tegelijkertijd 

dodelijk getroffen kan worden door een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Voor het 

groepsrisico geldt een verantwoordingsplicht. 

 

Visie Externe Veiligheid  

De Gemeente Eindhoven heeft in mei 2009 de Visie externe veiligheid vastgesteld. Daarin is 

onder meer vastgelegd hoe in de stad nabij risicobronnen wordt omgegaan met het veilig 

stellen van een acceptabel niveau voor risico's in het kader van externe veiligheid en de 

beheersbaarheid ervan. Ook is in de visie voor de gebieden buiten invloedsgebieden van 
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risicobronnen (o.m. het gebied > 200m van het spoor) een verantwoording van het 

groepsrisico uitgewerkt. 

 

Beoordeling plan 

Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen, 

buisleidingen of transportroutes aanwezig die een belemmering vormen voor dit plan. 

Onderhavig plan voorziet ook niet in de realisatie van een nieuwe risicobron. Ten slotte 

voorziet het plan niet in de realisatie van een (beperkt) kwetsbaar object in de nabijheid van 

een risicobron. Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen beperking voor het plan. 

 

 

4.5. Bodem- en grondwaterkwaliteit 

Het (industriële) verleden van Eindhoven heeft zijn sporen in de bodem nagelaten. In de 

afgelopen jaren heeft op zeer veel locaties in Eindhoven om diverse redenen milieukundig 

bodemonderzoek plaatsgevonden, bijvoorbeeld in het kader van het verlenen van 

bouwvergunningen of in het kader van de aan- of verkoop van locaties. 

 

In het bodeminformatiesysteem van de gemeente zijn de gegevens van alle bekende 

bodemonderzoeken opgenomen. Uit de beoordeling van de gegevens van het 

bodeminformatiesysteem en het bodemarchief blijkt het volgende. Er zijn op de Vestdijk 

enkele verdachte locaties en verontreinigingen aanwezig. Op deze locaties dient voorafgaand 

aan de daadwerkelijke reconstructie van de weg een bodemonderzoek uitgevoerd te worden 

en de aanwezige verontreinigingen dienen zo nodig gesaneerd te worden. 

 

Indien ten behoeve van de herontwikkeling grondwater onttrokken dient te worden, dient 

rekening gehouden te worden met grondwaterverontreinigingen in de directe omgeving. Deze 

kunnen door een grondwater onttrekking aangetrokken worden.. 

 

 

4.6. Natuur 

Algemeen 

Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele 

natuurwetgeving. Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) 

ingegaan. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 de Boswet en de 

Flora- en faunawet. De Wnb staat in het teken van de verbinding tussen ecologie en economie 

en bescherming van natuur.  

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezige 

natuurwaarden in en om het besluitgebied. Voordat ontwikkelingen mogen plaatsvinden, 

moet worden aangetoond dat in het kader van de huidige natuurwet- en regelgeving van een 

negatief effect geen sprake is, dan wel dat daarvoor respectievelijk een vergunning of 

ontheffing kan worden verkregen.  
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Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt niet in een gebied dat in het kader van de Wnb is aangewezen. Het 

dichtstbijzijnde Natura-2000 is ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’, dat op ruim 3 km 

ten zuiden van het plangebied is gelegen. Daarnaast kruist het tracé van de Vestdijk door 

middel van een brug de waterloop De Dommel. Deze waterloop maakt deel uit van 

Natuurnetwerk Nederland en van de Ecologische verbindingszone.  

 

Dit project is geïnitieerd vanuit de doelstelling om het luchtkwaliteitsknelpunt op de Vestdijk 

op te lossen. Uit paragraaf 4.3 is gebleken dat daarin wordt geslaagd. Doordat het project 

zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit, levert het project geen (significant) negatieve 

effecten op voor nabijgelegen NNN of Natura2000-gebieden.  

 

Soortenbescherming 

De Wnb kent drie beschermingsregimes voor dier- en plantensoorten: 

 Paragraaf 3.1: alle vogels in de zin van de Vogelrichtlijn; 

 Paragraaf 3.2: alle dieren en planten, genoemd in de bijlagen van de Habitatrichtlijn en de 

verdragen van Bern en Bonn; 

 Paragraaf 3.3: overige soorten, genoemd in de bijlage van de Wnb, die niet onder de 

reikwijdte van paragraaf 3.2 vallen.  

 

In de huidige situatie is het projectgebied nagenoeg verhard. Het voorkomen van 

(beschermde) soorten is daarmee uitgesloten. Wel kunnen de bomen in het projectgebied 

worden gebruikt als nestplaats van vogels en als verblijf- of groeiplaats voor beschermde 

dieren en planten. Bij het bomenonderzoek (zie bijlage 5) is tevens gekeken of er beschermde 

dier- of plantsoorten gebruik maken van de bomen en de plantvakken. Bij dat onderzoek zijn in 

vijf bomen nesten aangetroffen. Verder zijn geen verblijf- of groeiplaatsen van beschermde 

dieren of planten aangetroffen.  

 

Indien broedende vogels binnen het projectgebied aanwezig zijn, kunnen verstorende 

werkzaamheden zoals het verwijderen van bomen mogelijk niet plaatsvinden zonder hinder te 

veroorzaken. Wanneer er geen broedende vogels aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden 

wel plaatsvinden. Indien er op deze manier wordt gehandeld, treden er geen nadelige effecten 

op ten aanzien van vogels. Wanneer de werkzaamheden in het geheel plaatsvinden in de minst 

kwetsbare periode (tussen begin oktober en half februari) worden eveneens geen nadelige 

effecten verwacht op vogels. Dit laatste verdient dan ook de aanbeveling. Indien de 

werkzaamheden worden uitgevoerd op bovenstaande wijze, zullen er geen nadelige effecten 

optreden ten aanzien van vogels. 

 

Ten slotte is de zone rondom de Dommel, daar waar de Vestdijk deze waterloop door middel 

van een brug kruist, potentieel geschikt voor diverse beschermde soorten. In het nieuwe 

ontwerp wordt echter gebruik gemaakt van de bestaande brug, waardoor effecten op 

dergelijke soorten zijn uit te sluiten. Hierbij is het wel van belang dat de Dommel en 

bijbehorende groene zone niet worden aangelicht met straatverlichting of ander kunstlicht, 

om de ecologische verbindingszone goed te laten functioneren (bijvoorbeeld voor 
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vleermuizen). Bovendien geldt altijd nog de algemene zorgplicht uit de Wet 

natuurbescherming. 

 

Zorgplicht 

Voor alle soorten en gebieden geldt de algemene zorgplicht. De zorgplicht is als een open 

norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11 Wnb. In het tweede lid wordt de 

zorgplicht geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder 

die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 

kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal 

natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 

 

Conclusie 

Met de natuurbelangen is bij de planvorming voldoende rekening gehouden.  
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Hoofdstuk 5. Water 

5.1. Algemeen 

Met deze waterparagraaf wordt voldaan aan het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening. 

Deze waterparagraaf is tot stand gekomen met een werkwijze volgens de Handreiking 

Watertoets. Basis vormen de documenten die zijn vastgelegd met instemming van het 

Waterschap De Dommel en de Provincie Noord-Brabant (Gemeentelijk rioleringsplan) of mede 

werden ondertekend door deze partijen (Waterplan). 

 

 

5.2. Gemeentelijk beleid 

5.2.1. Gemeentelijke rioleringsplan 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) verantwoordt aan de inwoners van Eindhoven de 

ambities en bijbehorende maatregelen en middelen op watergebied. Met het GRP geeft de 

gemeente invulling aan de gemeentelijke zorgplicht en op het gebied van (grond)water. Het 

GRP bevat de geplande activiteiten voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel en 

bevat maatregelen ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en het hydraulisch 

functioneren van het rioolstelsel. Deze maatregelen bestaan vooral uit het afkoppelen van 

verhard oppervlak. Daarbij wordt regenwater gescheiden van afvalwater ingezameld en 

afgevoerd naar het oppervlaktewater. Waar mogelijk dient regenwater eerst te worden 

geborgen binnen het plangebied waarna alsnog vertraagd kan worden afgevoerd. 

 

5.2.2. Waterplan 

Het Waterplan is een plan dat is opgesteld door de gemeente Eindhoven, Waterschap De 

Dommel, de provincie Noord-Brabant en het (drink)waterleidingbedrijf Brabant Water. Het 

plan omvat drie delen. Het "Visiedocument" (vastgesteld door de gemeenteraad op 26 januari 

2004) geeft het gezamenlijke streefbeeld van de waterpartijen weer. De onderdelen "Taken en 

Bevoegdheden" en "Maatregelen" zijn achterhaald. 

 

 

5.3. Beleid waterschap en provincie 

5.3.1. Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 

De zorg voor een duurzaam schone en veilige fysieke leefomgeving staat centraal in dit 

Provinciaal Milieu- en Waterplan. Het Provinciaal Milieuplan 2012-2015 en het Provinciaal 

Waterplan 2010-2015 gaven hieraan de afgelopen jaren invulling. Het Provinciaal Milieu- en 

Waterplan (PMWP) 2016-2021 integreert de milieu- en de wateropgave, geheel in de geest 

van de Omgevingswet. Het zet de nieuwe koers uit voor de provinciale inzet met betrekking 

tot water, bodem, lucht en de overige milieuaspecten. 

 

Brabant is duurzaam beschermd tegen overstromingen vanuit het hoofdwatersysteem. In 2050 

heeft de provincie alle maatregelen uitgevoerd die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke 

ONTWERP
VERGUNNING VERLEEND

behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders, 

Zaaknummer V18/33020
Besluitnummer 1405717

Datum: 20 augustus 2018



 

37 

beschermingsnormen. Er is lokaal maatwerk geleverd en zoveel mogelijk rekening gehouden 

met economie, natuur, recreatie, cultuurhistorie, landschap, agrarisch gebruik en leefbaarheid 

in dorpskernen. De kwaliteit van het rivierengebied is veel hoger dan voorheen en heeft een 

belangrijke economische waarde. Het rivierbed van de rivieren wordt zo min mogelijk 

bebouwd. 

 

Het regionale watersysteem is robuust ingericht, zodat wateroverlast voorkomen kan worden, 

ook bij een veranderend klimaat. Hierbij wordt de trits vasthouden, bergen, afvoeren 

gehanteerd. Als in het systeem waterkeringen noodzakelijk zijn, dan voldoen ze aan de 

gestelde normen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt ervoor gezorgd dat die niet ten koste 

gaan van de hoeveelheid water die het watersysteem kan bergen (waterbergend vermogen). 

 

5.3.2. Waterbeheerplan 2016 - 2021 ‘Waardevol Water’ 

Het waterbeheerplan 'Waardevol Water' beschrijft de doelen van Waterschap De Dommel 

voor de periode 2016-2021. Het plan is afgestemd op de ontwikkeling van het Nationaal 

Waterplan, het Provinciaal Milieu en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheerplan. Meer dan 

voorheen wil het waterschap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen 

in het gebied. 

 

Ten aanzien van de doelen is een indeling gemaakt in de volgende waterthema’s. 

 Droge voeten: voorkomen van wateroverlast in het beheergebied (onder meer door het 

aanleggen van waterbergingsgebieden en het op orde brengen van regionale keringen); 

 Voldoende water: zowel voor de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te 

veel en niet te weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en 

oppervlaktewater; 

 Natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze 

waterlopen goed in te richten en te beheren; 

 Schoon water: zuiveren van afvalwater en vervuiling van oppervlaktewater aanpakken en 

voorkomen; 

 Mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer 

recreatief gebruik. 

 

Het waterschap staat voor een aantal complexe uitdagingen, die zij in veel gevallen niet alleen 

kan realiseren. Deze uitdagingen geven invulling aan de verbinding van water met de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom zet het waterschap sterk in op samenwerking. In dit 

Waterbeheerplan nodigt het waterschap waterpartners, stakeholders, boeren, burgers en 

bedrijven nadrukkelijk uit om gezamenlijk te werken aan slimme, innovatieve oplossingen voor 

de complexe wateropgaven. Dit betekent onder meer dat het waterschap de bestaande 

samenwerking met al de partners in het gebied wil uitbouwen en ‘grenzeloos’ organiseren 

vanuit de kracht van ieders rol en verantwoordelijkheid. 

 

De belangrijkste uitdagingen voor de komende planperiode zijn: 

 Voldoende water voor landbouw en natuur; 

 Wateroverlast en hittestress; 

 Kringloop denken; 
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 Steeds meer ongewenste stoffen in het water, zoals medicijnen; 

 Vergroten waterbewustzijn. 

 

5.3.3. Keur oppervlaktewateren 

De ‘Keur Waterschap De Dommel 2015’ bevat regels met daarin verboden en verplichtingen 

ten aanzien van oppervlaktewater en grondwater die gelden voor iedereen die woont of werkt 

binnen het gebied van Waterschap De Dommel. Hierin wordt het beheer en het onderhoud 

van watergangen geregeld (bijvoorbeeld betreffende onderhoudsstroken) en is aangegeven 

wanneer een vergunning of algemene regels van toepassing zijn voor ingrepen in de 

waterhuishouding. Verder zijn er beleidsregels voor het beschermingsbeleid van gebieden. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beschermde gebieden waterhuishouding, 

attentiegebieden, beekdalen en overige gebieden. Met deze beleidsregels wordt aangegeven 

op welke wijze gebiedsgericht wordt omgegaan met vergunning verlening. 

 

 

5.4. Huidige situatie van het watersysteem 

Momenteel is de Vestdijk over gehele breedte en lengte van het tracé nagenoeg verhard. 

Vrijwel al het hemelwater watert op dit moment af op het bestaande rioolstelsel. In het deel 

van het projectgebied ten zuiden van de Dommel is dit een gemengd stelsel. In het deel ten 

noorden van de Dommel ligt ten westen van het tracé op enkele plaatsen ook een gescheiden 

stelsel waarbij het hemelwater gescheiden van afvalwater van omliggende bebouwing wordt 

afgevoerd. Bij extreme regenbuien blijft hemelwater op de laagst gelegen gedeelten van de 

Vestdijk staan omdat afstroom naar open water onder vrij verval niet mogelijk is. De 

grondwaterstanden in het plangebied variëren tussen -0,5 en – 1,1 meter-mv. Ter hoogte van 

de Dommel geldt een grondwaterstand tussen maaiveld en -0,7 m-mv. 

 

Bestaande riolering ter plaatse van het projectgebied (Bron: Atlas van de ondergrond, gemeente Eindhoven) 
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Checklist waterschap 

Hoofdwatergang cq. open water Ja, alleen ter hoogte van de Dommel 

Zijwatergang Nee 

Keurgebied binnen plangebied? Ja, alleen ter hoogte van de Dommel 

Binnen beschermingszone (25-100 jaarszone / 

boringsvrije zone / grondwaterwingebied)?  

Nee 

Binnen ecologische verbindingszone? Ja, alleen ter hoogte van de Dommel 

(Natuurnetwerk Brabant / EVZ / Behoud 

en herstel watersystemen) 

Binnen attentiegebied? Nee 

Binnen reserveringsgebied waterberging 2050? Nee 

Rioolwatertransportleiding? Nee 

Waterschap gemaal? Nee 

Verdachte/verontreinigde locaties? Ja 

Infiltratie praktisch mogelijk? Nee 

Uitwerkingsplicht / wijzigingsbevoegdheid Nee, omgevingsvergunning om af te 

wijken van het bestemmingsplan 

(projectbesluit) 

 

 

5.5. Toekomstige situatie van het watersysteem 

Zoals aangegeven is het projectgebied in de huidige situatie nagenoeg verhard. In de 

toekomstige situatie ziet het aandeel verhard en onverhard er als volgt uit. 

 

 

Bestaand     Nieuw  Verschil 

 

Noord Zuid subtotaal Noord Zuid subtotaal 

Verhard [m²] 19.569 13.471 33.040 17.163 12.281 29.444 -3.596 

Groen [m²] 171 130 301 2.577 1.320 3.897 3.596 

Totaal [m²] 19.740 13.601 33.341 19.740 13.601 33.341   

* De bandenlijnen vallen buiten het groene oppervlak. Dus groen oppervlak is 100% groen. 

 

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat er groen wordt toegevoegd waardoor 

de oppervlakte aan verharding in de toekomstige situatie zal afnemen. Over het resterende 

verharde oppervlak dient op basis van het gemeentelijke klimaatbeleid 60 mm X 17.163 m² = 

1.030 m³ waterberging in het noorden gerealiseerd te worden en 60 mm X 12.281 m² = 737 m² 

waterberging in het zuiden. Voor één hectare openbare ruimte in de binnenstad wordt ook 

600 m³ waterberging in het noordelijke plangebied gerealiseerd. 

 

Het Vestdijk-project is hydraulisch te verdelen in drie onderdelen. Vestdijk-Noord (vanaf de 

Dommel tot aan het 18 septemberplein), Vestdijk-Zuid (vanaf de Dommel tot en met de 

kruising Geldropseweg) en de Hertogstraat. 
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In het noordelijk gedeelte van het plan wordt door de aanleg van nieuwe regenwaterriolen 

onder de Vestdijk een onderdeel van de afkoppelstructuur centrum aangelegd. De 

afkoppelstructuur is straks de verbinding die regenwater afkomstig van afgekoppeld verhard 

oppervlak vanuit het centrum naar de Dommel transporteert. Regenwater wat valt op de 

Vestdijk zelf wordt in waterbergende fundering onder het wegdek opgevangen, geborgen en 

vertraagd afgevoerd via het nieuwe regenwaterriool. De waterberging in het noordelijke 

plangedeelte is 1.774 m³ groot. Daarvan is 600 m³ (1 hectare) afkomstig vanuit de 

waterbergingsopgave Binnenstad. 

 

In het zuidelijke gedeelte komt een nieuw regenwaterstamriool wat vanaf de kruising 

Vestdijk/Geldropseweg wordt aangesloten op de Dommel. Dit riool verbindt, via de 

Geldropseweg, de afgekoppelde wijk Irisbuurt met de Dommel. Daarop aangesloten verharde 

oppervlakten kunnen dan hun schone regenwater lozen op de Dommel in plaats van het naar 

de rioolwaterzuivering te transporteren. Ook onder dit zuidelijke gedeelte wordt in 

waterbergende fundering regenwater opgevangen, geborgen en vertraagd afgevoerd. Dit geldt 

ook voor de Hertogstraat (samen 808 m³ waterberging). In de Hertogstraat wordt het 

bestaande gemengde riool vervangen voor een gescheiden riool. Regenwater zal via dat riool 

worden aangesloten op het nieuwe regenwaterstamriool onder de kruising 

Geldropseweg/Vestdijk. 

 

In totaal wordt er binnen dit project dus (1.774 + 808 =) 2.582 m³ waterberging gerealiseerd. 

Door het opnemen van waterbergende fundering in de Vestdijk wordt aan de eerste nieuwe 

klimaatopgavedoelstelling (60 mm waterberging per m² verhard oppervlak) voldaan. 

Daarnaast vindt er ontharding plaats, waarmee eveneens een bijdrage wordt geleverd aan de 

klimaatopgave. In totaal komt er 13% groen in het plangebied. Daarmee wordt voldaan aan de 

klimaatdoelstelling van minimaal 10 tot 15% groen binnen het plangebied Het aanleggen en 

verbinden van regenwaterstructuren waarop verharde oppervlakten kunnen worden 

afgekoppeld is al langer beleid van de gemeente Eindhoven.  
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Bij de inrichting, bouw en beheerfase worden zo min mogelijk vervuilende stoffen toegevoegd 

aan de bodem en het grond- en oppervlaktewatersysteem. Blootstelling van uitloogbare 

bouwmaterialen zoals zink, koper en lood aan hemelwater moet tot een minimum beperkt 

worden. Ook een gifvrij beheer van de ruimte (weg- en groenbeheer) levert een belangrijke 

positieve bijdrage aan de waterkwaliteit en dient aandacht te krijgen bij het uitwerken van het 

beheersplan voor de ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 6. Juridische planbeschrijving 

6.1. Omgevingsvergunning 

Voor dit plan is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Omdat het plan (de activiteit) in strijd is met de 

geldende bestemmingsplannen dient de motivering van het besluit (de omgevingsvergunning) 

te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Dit op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 

van de Wabo. 

 

Dit document vormt de motivering die ten grondslag ligt aan het besluit 

(omgevingsvergunning) en maakt dan ook onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Zoals 

uit dit document blijkt, voldoet het plan aan een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

6.2. Planmethodiek en verbeelding 

Conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een analoog en digitaal besluitvlak van het 

projectgebied gemaakt. Er zijn geen bouw- en gebruiksregels opgesteld voor dit plan. De 

omgevingsvergunning (het besluit) - inclusief deze ruimtelijke onderbouwing - vormt namelijk 

de directe titel voor herinrichting van de Vestdijk en Hertogstraat. 
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Hoofdstuk 7. Financiële uitvoerbaarheid 

7.1. Economische uitvoerbaarheid 

Op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening moet bij nieuwe 

ontwikkelingen tegelijk met een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 

2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het 

bestemmingsplan wordt afgeweken, een exploitatieplan worden vastgesteld. 

 

Een exploitatieplan hoeft niet te worden opgesteld als het kostenverhaal van de 

grondexploitatie anderszins verzekerd is. Voor de herinrichting van de Vestdijk zijn vanuit het 

NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) financiële middelen ter waarde van 

4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt een deel van het project gedekt vanuit 

het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Daarmee is het project financieel gedekt. 

 

Hiermee is het plan economisch uitvoerbaar. 

 

 

7.2. Planschade 

Als gevolg van de herinrichting van de Vestdijk en Hertogstraat wordt geen planschade 

verwacht. Reden hiervoor is dat de planologische situatie maar in zeer geringe mate wijzigt. 
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Hoofdstuk 8. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

8.1. Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Op grond van artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht juncto artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke 

ordening is overleg nodig met het waterschap en met die diensten van provincie en Rijk die 

betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 

belangen welke in het project in het geding zijn. In dit geval heeft vooroverleg plaatsgevonden 

met Waterschap De Dommel en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). 

 

 

8.2. Inspraak en samenspraak 

De eerste gesprekken met directe belanghebbenden en omwonenden zijn gestart in juli 2015. 

Gedurende het gehele project is er op verschillende momenten voor de direct 

belanghebbenden gelegenheid om mee te denken over de verdere inrichting van de Vestdijk. 

Alle direct belanghebbenden worden tijdig persoonlijk geïnformeerd. 

 

 

8.3. Zienswijzen 

Het ontwerp van de omgevingsvergunning (inclusief deze ruimtelijke onderbouwing) wordt 

voor een periode van zes weken op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd. Gedurende deze 

termijn heeft iedereen de gelegenheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze ten aanzien 

van de ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar te maken.  
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Tramstraatkwartier, SteenhuisMeurs; 

3. Verkeersonderzoek Vestdijk: Scenario’s In Balans en Rondje Binnenstad, Royal 
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6. Akoestisch onderzoek Herinrichting Vestdijk, Gemeente Eindhoven; 

7. Notitie monitoring praktijkopstelling Vestdijk (inclusief detailuitwerking), gemeente 

Eindhoven. 
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