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Geachte heer/mevrouw, 

Bij deze doe ik u namens schoolbestuur SKPO Eindhoven en omgeving (bevoegd gezag van 
basisschool 't Slingertouw) de zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit/IVER N2 Meerenakker-
weg/Heistraat en Noord-Brabantlaan toekomen. 

SKPO Eindhoven en omgeving is het bevoegd gezag van basisschool 't Slingertouw, tot op heden 
gevestigd aan Grasland 1 (hoofdlocatie) en Sliffertsestraat 100 (tijdelijke dislocatie). Beide locaties 
zijn gelegen in de Eindhovense nieuwbouwwijk Meerhoven. 

Vanwege de ontoereikendheid van de huidige hoofdlocatie, heeft het college van Eindhoven op 6 
februari 2007 het besluit genomen een nieuw Spilcentrum (Eindhovense equivalent van Brede 
School: onderwijsvoorzieningen en dagarrangementen voor kinderen van 0 tot 13 jaar) te bouwen 
op de locatie Hooghlanden. Deze locatie is gelegen op het perceel dat omsloten wordt door de 
Meerhovendreef, Nieuwe Sliffertsestraat, Graslook en Grasbloem en bevindt zich binnen de con-
touren van het onderzoeksgebied van de MER (zie bijlage 1). 

In de Ontwerp-OTB/MER N2 Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan wordt uitgegaan 
van de zogenaamde 'Ontvlechtingsvariant. Deze variant koppelt de huidige A2-aansluiting 31 los 
van de Noord-Brabantlaan. Het verkeer wordt volledig omgeleid via een nieuwe verbindingsweg 
die pal voorbij voert aan het nieuw te bouwen Spilcentrum (zie bijlage 2). 
Volgens de leerlingenprognose zal de basisschool in het Spilcentrum in 2016 groeien tot 893 
leerlingen. Tel daar bij het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderdagopvangvoorzieningen, 
dan zullen op doordeweekse dagen meer dan 1.000 kinderen per dag verblijven in een locatie 
waaraan een drukke verbindingsweg voorbij voert. 

Ouders, medezeggenschapsraad (MR) en schoolbestuur maken zich zorgen over deze ont-
wikkeling. 

In 2008 heeft de gemeente Eindhoven besloten om bij het nieuwe Spilcentrum in Grasrijk een forse 
overschrijding van de geluidsbelasting toe te staan (8 dB) van de voorkeursgrenswaarde voor 
nieuw te bouwen onderwijsobjecten in stedelijk gebied. 

De MR van basisschool 't Slingertouw heeft in augustus 2008 in een beroepschrift zijn bezwaren 
kenbaar gemaakt aan de bestuursrechter en later bij de Raad van State. 
De Raad van State heeft op 19 januari 2009 uitspraak gedaan. De rechter gaf gemeente 
Eindhoven gelijk in haar verweer dat de MR geen direct belang heeft. Inhoudelijk is de rechtbank 

Donderweg 12, 5616 RM Eindhoven, Tel. 	 Fax 040 -:259 53 21 E-mail. 



niet ingegaan op de argumenten van de NIR. De rechtbank is van mening dat alleen de 
(toekomstig) eigenaar of gebruikers van het gebouw een direct belang hebben. 

Ons schoolbestuur is als bevoegd gezag de toekomstige eigenaar van het Spilcentrum. Vanuit die 
formele positie en verantwoordelijkheid geven wij nu onze zienswijze. 

De locatie van het toekomstige Spilcentrum ligt binnen de contouren van het onderzoeksgebied 
van de MER. In de ontvlechtingsvariant wordt nagenoeg de volledige verkeersafwikkeling van de 
N2 via de Meerhovendreef direct aan het Spilcentrum voorbij geleid. 

Uit het akoestisch onderzoek mag afgeleid worden dat dit leidt tot een geluidsbelasting die uitstijgt 
boven de voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen onderwijsobjecten in stedelijk gebied. In 
rede mag worden verondersteld dat ook de hoeveelheid schadelijke emissies zal uitstijgen boven 
waarden die voor een gevoelige populatie als kinderen van 0 tot 13 jaar wenselijk zijn. 

Weliswaar is het oprekken door de gemeente van akoestische grenswaarden een gemeentelijke 
bevoegdheid en valt de uitstoot aan schadelijke emissies volgens de berekeningen binnen de 
wettelijke normen, dit neemt niet weg dat de overheid zich verantwoordelijk zou moeten voelen 
voor een gezonde leef- en leeromgeving voor schoolkinderen. 
Het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD'en Brabant/Zeeland is van opvatting dat 
de huidige wetgeving rondom luchtkwaliteit onvoldoende bescherming biedt voor de gezondheid 
van schoolgaande kinderen langs drukke wegen. Aangezien de berekeningen voor de toekomst 
aangeven dat bij het realiseren van de ontvlechtingsvariant de Meerhovendreef een drukke weg 
wordt, achten wij de keuze voor de ontvlechtingsvariant ongewenst. 

In de Ontwerp-OTB/MER is ook sprake van een andere variant, de zogenaamde duo-variant. Deze 
variant zou een lagere verkeersintensiteit voor de Meerhovenlaan betekenen. Naar onze opvatting 
verdient deze duo-variant daarom de voorkeur boven de ontvlechtingsvariant. 

Derhalve komen wij tot de volgende zienswijze: 
Wij zijn van mening dat het NIER-onderzoek onvoldoende aandacht besteedt aan de 
positie van het nieuw te bouwen Spilcentrum in relatie tot de varianten in de verkeers-
afwikkeling (ontvlechtingsvariant versus duovariant). 

- Wij maken bezwaar tegen de voorkeursvariant (ontvlechting) omdat die een grote groep 
behorend tot de gevoelige populatie voor vele jaren opzadelt met een verre van optimale 
leef- en leeromgeving. 

- Binnen de voorliggende varianten gaat onze voorkeur uit naar de Duo-variant die een 
lagere verkeersintensiteit op de Meerhovenlaan dan de ontvlechtingsvariant betekent. 

Wij spreken het vertrouwen uit dat u onze zienswijze zorgvuldig zult wegen. 

Hoogachtend, 

algemeen directeur SKPO Eindhoven e.o. 

Bijlagen: 
1. Situering Spilcentrum in het onderzoeksgebied. 
2. Positie Spilcentrum t.o.v. de ontsluiting volgens de ontvlechtingsvariant. 



...^ ó^,xXwêáu .w^,^_ 



Figuur 1-1 Onderzoeksgebied 
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