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drs. ing. W. Krzeszewski, directeur DSOB 

Gemeente Eindhoven  

Postbus 990 

5600 AZ  Eindhoven 

 

Eindhoven, 24 april 2008 

 

Betreft: Vaststelling hogere geluidsbelasting Spilcentrum Grasrijk (Meerhoven) 

 

 

Geachte heer Krzeszewski, 

 

Via deze brief willen wij als bewonersverenigingen in Grasrijk reageren op het voorgenomen 

besluit tot het vaststellen van een hogere geluidsbelasting voor de bouw van een Spilcentrum in 

Grasrijk (Meerhoven). Daarbij willen wij op voorhand opmerken het te betreuren dat 

burgemeester en wethouders wederom niet de moeite hebben genomen om ons vooraf actief 

over bovengenoemd ontwerpbesluit te informeren. Van een gemeente die burgerparticipatie 

hoog in het vaandel heeft staan, mag toch meer worden verwacht dan eenzijdige communicatie 

via regionale weekbladen. Dan nu onze inhoudelijke reactie: 

 

Forse overschrijding 

Wij hebben met verbazing kennis genomen van het plan om bij het toekomstige Spilcentrum een 

forse overschrijding van de geluidbelasting toe te staan. De beoogde overschrijding ten opzichte 

van de voorkeursgrenswaarde zoals vastgesteld in de wet geluidshinder bedraagt op de begane 

grond maar liefst 8 dB. Gezien het feit dat een toename van 3 dB correspondeert met een 

verdubbeling van de geluidbelasting, is hier dus sprake van een overschrijding van meer dan zes 

maal de voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen onderwijsobjecten in stedelijk gebied. 

Daarmee impliceert deze overschrijding een verzesvoudiging van de verkeersintensiteit die ten 

aanzien van de voorkeursgrenswaarde maximaal wenselijk is. 

 

Autoluw karakter 

Voor een nieuw Spilcentrum in een autoluwe wijk als Meerhoven is deze forse overschrijding op 

zijn minst opmerkelijk te noemen. De locatie van het beoogde Spilcentrum is in samenspraak met 

belanghebbenden (Spilcentrum, ouders, buurtbewoners, et cetera) gekozen op basis van de 

oorspronkelijke opzet van de wijk. Hierbij was geen sprake van een dermate hoge 

geluidsbelasting waar nu in het voorgenomen besluit van wordt uitgegaan. Alternatieve locaties 

nabij de Heerbaan zijn onder meer vanwege deze reden afgevallen. 

Wij wijzen er met nadruk op dat deze forse overschrijding niet past bij het oorspronkelijke, 

autoluwe karakter van de wijk en zeer zeker niet bij het karakter van de beoogde 

onderwijsinstelling, te weten een Spilcentrum voor kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar. Het mag 

duidelijk zijn dat ondergetekenden met name om deze reden ernstig bezwaar maken tegen de 

voorgenomen hogere geluidsbelasting. 

 

 



2/2 

Onvoldoende motivering 

Ondergetekenden zijn van mening dat burgemeester en wethouders, zowel in het voorgenomen 

besluit als in het achterliggende akoestisch onderzoek, onvoldoende hebben gemotiveerd waarom 

een hogere waarde dient te worden vastgesteld. Het enkel vaststellen van een hogere grenswaarde 

met verwijzing naar een standaardpassage uit de wet geluidshinder is veel te kort door de bocht. 

Sinds 1 januari 2007 hebben lokale overheden een onderzoeks- en motivatieplicht ten aanzien 

van het vaststellen van een hogere grenswaarde. B&W zijn verplicht maatregelen te onderzoeken 

die kunnen helpen om aan de voorkeursgrenswaarden te voldoen. Daarom dienen B&W goed te 

motiveren waarom ze de hogere waarde willen vaststellen en waarom ze niet kunnen voldoen aan 

de voorkeursgrenswaarde. Dat is in dit geval onvoldoende gebeurd. 

 

Tot slot constateren wij dat men in het akoestisch onderzoek en het daarop gebaseerde 

voorgenomen besluit anticipeert op de realisatie van de Meerhovendreef als rechtstreekse 

verbindingsweg naar de A2 (variant Ontvlechting). Realisatie van variant Ontvlechting staat haaks 

op het karakter van het beoogde Spilcentrum in een autoluwe wijk als Meerhoven. Bovendien is 

het besluitvormingsproces rondom de beoogde verbindingsweg nog niet afgerond. Een eventuele 

hogere geluidsnorm maakt de weg letterlijk ‘vrij’ voor een ongewenste drukke verbindingsweg 

direct naast het toekomstige Spilcentrum. Argumentaties op basis een ‘worst case scenario’ zijn 

wat ons betreft te kort door de bocht en niet afdoende.  

  

Wij zien uw reactie op alle genoemde punten graag spoedig tegemoet. Tevens dienen de punten 

zoals genoemd in de brief van Belangenvereniging Grasrijk Oost en Bewonersvereniging 

Grashoven, d.d. 9 maart 2008, hierin te worden meegenomen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Belangenvereniging Grasrijk Oost       Bewonersvereniging Grashoven 

Norbert Piket, voorzitter          Tom van der Hoeff, voorzitter 

Grasklokje 45              Grasplant 35 

5658 GP  Eindhoven           5658 GS  Eindhoven 

 

 

 

 

  

Buurtvereniging Grashoek         Projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ 

René van den Munckhof, voorzitter       Ruben Trieling, voorzitter 

Grasduin 45              Meerhovendreef 10 

5658 HL  Eindhoven           5658 HA  Eindhoven 


