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Gemeente Eindhoven 
T.a.v. Wethouder Drs. Mary-Ann Schreurs 
en de Commissie Ruimte en Vastgoed 
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven  
 
 
Eindhoven, 16 oktober 2013  
Uw kenmerk: 13uito8850 – 12 september 2013 
 
Geachte mevrouw Schreurs, 
 
Met dank ontvingen we uw reactie d.d. 12 september j.l. op onze brieven van 6 juni en 25 augustus 
j.l. Met dit schrijven reageren we hierop met nog openstaande vragen en brengen onze zienswijze 
nogmaals onder uw aandacht.  
De zorg van de Werkgroep wordt allerminst weggenomen of een kwalitatief hoogwaardige 
gebiedsontwikkeling van het Picuskade/NRE terrein wel die (optimale) kansen krijgt die het in onze 
visie verdient.  
 
Ook wat aangeduid wordt in uw schrijven als het “kostenneutraal” ontwikkelen van het NRE terrein, 
met zeer hoge kostenposten, die daarop drukken. Zoals de bodemsanering, de aanleg van de 
openbare ruimten en alle overige bijkomende kosten, draagt ons inziens niet bij aan het benutten 
van de unieke ontwikkelingskansen, maar zet er naar verwachting eerder een rem op.  
Het gemeenschappelijke wordt dan tot een sluitstuk in de exploitatie in plaats van een vertrekpunt 
van een integrale stedenbouwkundige visie over de kansen van dit unieke gebied in zijn ruimtelijke 
context. Maar die trein is dat station al lang gepasseerd met de biedingsfase die tot gisteren liep.  
Wij hopen dat de 46 initiatiefnemers allemaal een voorstel indienen, die de gemeente doet 
verrassen. Uit de optelsom van bieders moet namelijk blijken of er überhaupt middelen resteren na 
alle genoemde basiskosten, voor een aantrekkelijk woon- en leefmilieu.  
 
De centrale vraag blijft of kansen voldoende onderkend worden en belemmeringen vanwege gebrek 
aan integraliteit en regie bij de gebiedsontwikkeling wel voldoende onder ogen worden gezien.  
Dat de Werkgroep dit niet eenzijdig en vrijblijvend van de zijlijn roept, is u inmiddels bekend.  
De Werkgroep Picuskade/NRE is nu intensief bezig om op korte termijn een brochure het licht te 
doen zijn, waarin de genoemde kansen en bedreigingen voor een hoogwaardige gebiedsontwikkeling 
in beeld worden gebracht. Tevens zullen er suggesties worden gedaan om het proces zowel qua 
vorm als inhoud, voor zover nog mogelijk, te verbeteren.  
We kijken daarbij ook nog met een schuin oog terug op de wel integrale stedenbouwkundige visie 
van juli 2004 van DDvW architecten. In tegenstelling tot de eerdere visie vrezen wij in het lopende 
proces vooral een postzegelstrategie te zien en het ontbreken van duidelijke ambities voor het 
gemeenschappelijke!  
 
Resumerend 
De Werkgroep gaat verder met de aangegeven integrale stedenbouwkundige visie, voor een 
strategisch beter ontwikkeltraject en zal daartoe alle omgevingspartijen benaderen.  
 
 
Onze overall aandachtspunten 
Gezien de complexiteit in relatie tot de kleinschaligheid van het te ontwikkelen gebied, is een 
integrale en samenhangende visie vereist. Dit om het uit eenvallen in deelplannen zoals nu dreigt, 
absoluut te voorkomen. 
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Onder de dreiging van fragmentering NRE Picus terrein verstaan we het volgende: 
 
1. NRE kantoordeel  

Belemmering kanaalhoofd met achterliggend gebied – kanaalhoofd als belangrijke schakel 
intern-extern NRE terrein. De functie kantoor van 9 tot 5 met benodigde parkeercapaciteit draagt 
niet bij aan de levendigheid van het gebied.  

2. Het Wooninc hoogbouwcomplex  
Met overdekt maaiveld parkeren- potentiële blokkade of barrière tussen kanaalzone en 
achterliggende functies op het NRE terrein, zoals het jazz-café (slagschaduw, terrasklimaat a.g.v. 
hoogbouw/ sterke windstroom). 

3. Het Dafmuseum complex 
Onaantrekkelijk dicht plaatstalen achtergevels met achter- en zijburen-, belemmeringen relaties 
naar Havenkade en Tongelresestraat; ook qua ontsluiting en oplossing parkeerproblematiek 

 
Vragen 
1. Of ligt er bij de gemeente toch nog ergens een gebiedsvisie die de gewenste kwalitatieve kaders 

kan bieden? 
2. En is er misschien ook door de gemeente een grond- en gebiedsexploitatie opgezet, op grond 

waarvan kwalitatieve ambities kunnen worden waargemaakt en de betaalbaarheid voor beoogde 
functies/initiatieven redelijk gewaarborgd is?  

3. En valt daaruit dan de conclusie te trekken dat kostenneutraal ontwikkelen een reële optie is? 
4. Dienen de ontwerpsessies er voor om deze programma’s alsnog in relatie tot elkaar in te vullen? 
5. En zijn er middelen voor beschikbaar of moet er dan bij geboden worden?  

 
Resumerend 
Wie is er verantwoordelijk voor al het gemeenschappelijke op het NRE terrein: voor de 
verkeersafwikkeling, de parkeeroplossingen (maaiveld parkeren, c.q. verdiept), de kwaliteit van de 
openbare ruimte, de ontsluiting naar de binnenstad en aangrenzende buurten, woon-rijp maken, 
bodemsanering, gewenste bruggen en infra overig?  
 
 
Kostenneutraal ontwikkelen, nee dus? 
U schrijft dat de gemeente het voormalig hoofdkantoor (t.b.v. ambtenarenhuisvesting) en het 
achterliggende terrein gekocht heeft van Endinet.  
Verder geeft u aan dat bij het bepalen van het aankoopbedrag na een onafhankelijke taxatie van 
grond en gebouwen er rekening is gehouden met de toekomstige sanering.  
 
…“Hierdoor is het aankoopbedrag lager geworden en is er geen sprake van een reservering omdat de 
kosten van de sanering gedekt worden uit verkoop van grond en gebouwen. “ 
 
De bodemsanering wordt in feite “onderhands” doorgeschoven naar de inschrijvende 
initiatiefnemers en de door de gemeente verkregen korting wordt vervolgens in rekening gebracht 
bij de inschrijvende initiatiefnemers? Een vreemde constructie. De gemeente geeft de gekregen 
korting van Endinet niet door aan ontwikkelende partijen en verdient dus aan deze deal!   
Voor welk bedrag er  korting is verleend is relevant, omdat de hoogte van de saneringskosten sterk 
gekoppeld is aan de specifieke saneringsaanpak?  
 
In de eerder uitgevoerde bodemsaneringsonderzoeken de afgelopen decennia is gesproken over, 
afhankelijk van saneringsvarianten, bedragen van 4 tot 80 miljoen Euro.  
Deze kosten is nog exclusief de saneringsplicht van de gemeente voor de aanpalende delen buiten 
het huidige NRE terrein, waarvan de huidige bewoners nog in afwachting zijn.  
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Deze saneringsplicht heeft de gemeente in 2010 ook naar zich toegetrokken. Met het afsluiten van 
de NRE vastgoeddeals, waar een aantal eerste vragen eerder door ons over is gesteld.  
De Werkgroep Picuskade/NRE vraagt zich af, wanneer deze saneringen daadwerkelijk gaan/moeten 
starten. Kijkend naar het wettelijk kader. Het potentiële gevaar voor de volksgezondheid.  
De zeer ernstige mate van bodemverontreiniging en gedeeltelijke verspreiding. 
Dus allesbehalve kosten neutraal ontwikkelen!  
 
Verder valt nog op te merken dat het sterk de voorkeur verdient de bodemsanering vooraf integraal 
uit te voeren, voorafgaand aan de overdracht aan ontwikkelende partijen.  
Sanering kan jaren in beslag nemen en moet in relatie tot de specifieke bestemmingen op het 
terrein, integraal worden aangepakt. 
In eerdere visies was dat aanleiding tot creatieve oplossingen, zoals ondergronds parkeren; of te wel 
de twee vliegen in een klap methode! Harkt nu ieder zijn eigen tuintje aan? 
 
Resumerend 
We vinden het alleszins redelijk om de gemeentelijke saneringskorting door te geven aan de nieuwe 
gebruikers. De vraag is hoe groot dat overeengekomen kortingsbedrag is. 
Dat wil zeggen in relatie tot welke saneringsaanpak scheelt dat vele miljoenen. Dat zal vrijwel zeker 
een substantiele bijdrage leveren aan het realiseren van een hoogwaardiger gebiedsontwikkeling? 
 
 
Is kostenneutraal haalbaar? 
We vragen nog even uw aandacht voor de haalbaarheid. Het plan dient volgens uw schrijven, 
kostenneutraal te worden ontwikkeld, waarbij: de boekwaarde voor het terrein, de grondsanering, 
de aanleg van de openbare ruimte, de benodigde onderzoeken en de ambtelijke kosten betaald 
dienen te worden door de opbrengsten uit gronden en gebouwen! 
 
Vragen 
1. Is er getoetst of kostenneutraal ontwikkelen met de samenstellende zeer hoge kostenrubrieken 

een haalbaar uitgangspunt is?  
2. En met welk kwaliteits- en ambitieniveau van de openbare ruimte, parkeeroplossingen als 

karakteristieke drager van de gebiedsontwikkeling is daar gerekend?  
3. Kortom met welke meerwaarde van het gemeenschappelijke, met welke samenhang op 

stedenbouwkundig niveau in relatie tot omringende gebieden, de binnenstad en de kanaalzone, 
is er gerekend? 

4. Stel dat deze verkennende exploitatieopzet voor de integrale gebiedsontwikkeling wel gemaakt 
is, werd er  dan voldoende gereserveerd voor gewenste gebiedsimpulsen om b.v. de openbare 
ruimte en parkeeroplossingen op een kwalitatief gewenst niveau op te lossen? 

 
 
Prijsstelling van het terrein 
Gesteld wordt dat de gemeente geen bemoeienis heeft gehad met de prijsstelling van het terrein. De 
achtervangconstructie hoefde door de gemeente niet te worden geëffectueerd. 
 
..”Bij het opstellen van het bestemmingsplan is uitgegaan van de door de Raad in 2006 vastgestelde 
visie op basis van de plannen van Wooninc destijds. In het bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 
2007 zijn de regels in het bestemmingsplan bepalend geworden”…. 
 
De Werkgroep Picuskade/NRE heeft de stellige indruk, c.q. blijft van mening dat er in de loop van 
bovenstaand proces er een intensievere bebouwingswijze wordt toegelaten. 
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Vragen 
1. Is er aandacht geweest bij de verkoop door Endinet aan Wooninc, met de gemeente als 

achtervang, over de randvoorwaarden van inpassing met de gebiedsontwikkeling van het 
achterliggende NRE terrein, maar ook met het naast gelegen Daf-museum? 

2.  Zijn er bedragen gereserveerd voor bodemsanering, onderlinge ontsluitingen, en heel belangrijk 
de voorgestane parkeeroplossing om de druk op het gebied te verminderen?  

3. Of is het gezien als een op zich zelf staand gated area? Zijn hierbij gemeenschappelijke ambities 
besproken? 

4. Zo ja welke zijn dat en kunnen die alsnog meegenomen worden in de komende ontwerpsessies? 
 
 
De planafstemming 
…”De ontwikkelingen van de Picuskade en het NRE terrein hebben hun eigen tempo van 
ontwikkeling…. 
Het ontbreken van een duidelijk tijdspad en planning van besluitvorming, selectieprocessen tot start 
(ver) bouw brengt duidelijke risico’s met zich mee. Zonder duidelijke fasering is er onzekerheid bij 
potentiële investeerders, die moeilijk tot geen financiering krijgen als de condities onzeker zijn. 
Duidelijkheid over de continuiteit in de procesgang  is ook van belang om deelnemers niet voortijdig 
te laten afhaken. Stagnatie veroorzaakt dan opnieuw stagnatie. Dit zeker gezien de huidige malaise 
op de bouw- hypotheek en woningmarkt. Waar we benieuwd naar zijn hoe afstemming met name 
inhoudelijk maar ook procedureel plaats gaat vinden. Over welke inhoudelijke documenten gaat het 
dan en vanuit welke ambitie zijn deze opgesteld? 
 
De ontwerpopgave voor de openbare ruimte NRE terrein, zal onderdeel uitmaken van de 
ontwerpsessies, die na de programma- en biedingsfase zullen worden georganiseerd. 
..”De Werkgroep Picuskade/NRE zal ook bij dit ontwerpproces openbare ruimte betrokken worden”..  
 
Vragen 
1. Welk inhoudelijk concept c.q. gebiedsvisie is er om door middel van organische stedenbouw een 

gewenst eindresultaat c.q. eindbeeld te krijgen, dat meer is dan een door opbrengst en 
branchering gestuurde mix? 

2. En zijn er voldoende middelen beschikbaar om de gewenste resultaten en kwalitatieve ambities 
voor de openbare ruimte waar te maken? 

3. Zijn er kansen om in de ontwerpsessies tot integrale benadering te komen, met de 
samenstellende gebiedsdelen, respectievelijk de NRE-Picuskade, het Dafmuseum en het 
kanaalhoofd met de ambtelijke huisvesting? 

 
 
Tot slot 
Een kleinschalige complexe gebiedsontwikkeling laat zich niet opsplitsen.  
De centrale vraag is of partijen zich hiervan voldoende rekenschap hebben gegeven en of aan die 
gemeenschappelijke ambities in de planuitwerking nog verder aandacht kan worden besteed. 
 
Graag wensen wij op korte termijn een uitwisseling over de gestelde uitgangspunten en hoe hierin 
praktisch en zinvol te participeren.  
 
Met vriendelijke groet namens de Werkgroep Picuskade/NRE, 
 
 
 
Peter Struik      Jacco Schellen 
Voorzitter      Secretaris 
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