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	  BESTE	  LEZER	  VAN	  DIT	  STUK,	  
	  
Bijgaand	  de	  brief	  zoals	  wij,	  familie	  Loopstra,	  als	  bezwaar	  in	  gaan	  dienen	  tegen	  de	  
horecavergunning	  en	  de	  verbouwing	  van	  Fifth-‐NRE.	  Omdat	  de	  procedure	  naar	  ons	  idee	  
merkwaardig	  loopt,	  dienen	  we	  ook	  daar	  bezwaar	  tegen	  in.	  
	  
Het	  insturen	  van	  een	  bezwaar	  of	  zienswijze	  doet	  niet	  iedereen	  elke	  dag	  (wij	  ook	  niet)	  en	  
sommigen	  doen	  het	  niet	  omdat	  ze	  niet	  weten	  hoe	  te	  beginnen.	  
Tegenwoordig	  heet	  het	  in	  ambtelijke	  taal	  dat	  je	  hoe	  dan	  ook	  geen	  bezwaar	  kunt	  indienen,	  
alleen	  nog	  een	  zienswijze.	  In	  de	  praktijk	  worden,	  ook	  door	  de	  gemeente-‐	  ambtenaren	  en	  hun	  
eigen	  formulieren,	  de	  termen	  lukraak	  door	  elkaar	  gebruikt.	  
	  
Dit	  bezwaar	  /	  deze	  zienswijze,	  is	  de	  tweede	  van	  ons:	  de	  eerste	  is	  aangekomen	  en	  er	  is	  op	  
gereageerd.	  Daarom	  denken	  we	  dat	  het	  zo	  als	  voorbeeld	  kan	  dienen,	  iedereen	  kan	  er	  uit	  
plukken	  en	  in	  eigen	  woorden	  nadoen.	  
	  
De	  gemeente	  heeft	  namelijk	  het	  charmante	  beleid,	  dat	  ze	  een	  ambtenaar	  alle	  klachten	  en	  
bezwaren	  laat	  nabellen.	  Ze	  zien	  dan	  ook	  heel	  graag	  dat	  alle	  klachten	  gebundeld	  worden	  door	  
de	  wijkvereniging,	  zodat	  ze	  in	  één	  telefoontje	  kunnen	  worden	  afgehandeld.	  Dat	  echter,	  leek	  
ons	  een	  minder	  democratisch	  idee.	  Vandaar	  deze	  vorm	  van	  doorgeefbrief.	  
	  
Wij,	  Lucie	  en	  Erik	  Loopstra,	  stuurden	  ons	  bezwaar/zienswijze	  tegen	  de	  horeca-‐	  en	  
bouwvergunning	  aan	  Fifth-‐NRE	  aan	  een	  aantal	  buurtgenoten	  die	  interesse	  hebben	  getoond.	  
Zij	  mogen	  ons	  voorbeeld	  doorgeven	  	  aan	  alle	  belangstellende	  buren	  en	  kennissen	  in	  de	  buurt.	  
	  	  
In	  de	  brief	  staan	  een	  aantal	  links	  waar	  we	  de	  citaten	  uitgehaald	  heb.	  
Die	  kan	  ieder	  voor	  zich	  lezen	  en	  er	  nog	  andere	  argumenten	  uitvissen.	  
	  
De	  gegevens	  over	  	  de	  vervuiling	  zijn	  gehaald	  uit	  het	  rapport	  van	  Haskoning	  uit	  2005	  –	  dat	  
staat	  niet	  op	  internet.	  De	  gegevens	  van	  de	  update	  van	  dat	  rapport	  van	  2014	  wel.	  Het	  zijn	  
gigantische	  documenten	  van	  meer	  dan	  600	  pagina’s.	  We	  hebben	  ze	  hier	  thuis	  en	  zijn	  bezig	  
aan	  een	  leesbare	  samenvatting.	  Nog	  een	  heel	  pakket,	  maar	  aanmerkelijk	  kleiner.	  Als	  iemand	  
er	  belangstelling	  voor	  heeft:	  nog	  even	  geduld	  voor	  de	  complete	  samenvatting,	  het	  gedeelte	  
over	  Fifth-‐NRE	  is	  wel	  af.	  
	  
De	  verbouwvergunning	  is	  een	  pakket	  van	  60	  pagina’s	  op	  te	  vragen	  bij	  de	  gemeente.	  
	  
Hoe	  meer	  mensen	  bezwaar	  indienen,	  ieder	  apart,	  met	  andere	  woorden,	  hoe	  meer	  in	  vloed	  de	  
bewoners	  hebben.	  	  
	  
De	  bezwaren	  moeten	  binnen	  zijn	  voor	  28	  maart.	  	  
gericht	  aan	  	  Burgemeester	  en	  wethouders	  
T.a.v.	  sector	  Veiligheid	  en	  Bestuur	  
Afdeling	  Bezwaar,	  Beroep	  en	  Klachten	  
Postbus	  90150	  
5600	  RB	  Eindhoven	  	  
2014-‐03-‐11	  
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familie	  Loopstra-‐	  Moonen	  
Lakerstraat	  32	  	  	  5613	  ES	  Eindhoven	  
	  040-‐2265728,	  loopstra.familie@net.hcc.nl	  
	  
	  

Geachte	  burgemeester	  en	  wethouders,	  
	  
Wij	  willen	  bezwaar	  indienen,	  of	  een	  zienswijze,	  afhankelijk	  van	  het	  taalgebruik,	  tegen	  de	  
verbouwing	  en	  horecabestemming	  van	  gebouw	  5	  op	  het	  NRE	  terrein	  aan	  de	  Nachtegaallaan	  
15	  in	  Eindhoven.	  
Wij	  dienen	  ook	  bezwaar	  in	  tegen	  de	  procedure	  die	  de	  gemeente	  volgt	  om	  het	  NRE	  terrein	  te	  
ontwikkelen.	  
	  
Proeven,	  genieten	  en	  eten	  onder	  het	  genot	  van	  live	  –Jazz	  music.	  De	  unieke	  locatie	  in	  combi	  
met	  food	  &	  drinks	  vormen	  de	  trigger,	  live	  music	  maakt	  hier	  uit	  eten	  tot	  ultieme	  beleving.	  
Vijf	  concepten	  (Restaurant,	  Jazzpodium,	  Eventzaal,	  Brouwerij	  en	  Grand	  Biercafé)	  in	  Vijf	  
panden,	  samengevoegd	  tot	  gebouw	  Vijf;	  een	  totaalbeleving	  op	  horecagebied’	  
[gecopieerd	  van	  de	  website	  van	  5th	  NRE]	  
	  
Horecavergunning	  afgegeven	  op	  27	  januari	  2014,	  kenmerk: 1215254.out/13/3538 
De burgemeester van Eindhoven besluit gelet op artikel 3 van de Drank- en Horecawet om een vergunning te verlenen tot 
het uitoefenen van een horecabedrijf aan: AVENUE NRE B.V. in de inrichting gevestigd in het perceel: Nachtegaallaan 15 X 
(NRE gebouw 5): 5613 CM EINDHOVEN 
De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten/terrassen: 
1. Café begane grond 281 m2,      2. Restaurant 1e etage 225 m2 
3. Terras parking 200 m2 (gemeentegrond)         4. Terras stalling 335 m2 (gemeentegrond) 
[totaal	  aantal	  bezoekers	  verwacht;	  460.] 
	  
Er	  is	  een	  verbouwingsvergunning	  afgegeven	  op	  14	  februari	  2014	  	  
Nachtegaallaan	  (ongenummerd),	  besluitnr	  13/3642/1217252	  
voor	  verbouwing	  en	  gebruik	  	  in	  strijd	  met	  bestemmingsplan.	  Het	  huidige	  bestemmingsplan	  
zegt:	  het	  betreft	  een	  te	  ontwikkelen	  woongebied,	  met	  het	  horecabeleidsplan	  op	  p.56:	  
“Uitbreiding	  van	  het	  horeca-‐aanbod	  is	  hier	  echter	  niet	  gewenst.”.	  
	  
Redenen	  van	  bezwaar,	  onze	  zienswijze	  op	  de	  plannen	  
	  
DE	  VERGUNNING	  IS	  NIET	  VOLLEDIG,	  
In	  de	  vergunning	  staat	  beperkt	  gebruik	  ‘als	  nu’	  genoemd.	  	  
Als	  de	  verbouwing	  klaar	  is	  zal	  het	  elke	  avond	  open	  gaan	  en	  is	  het	  te	  huur	  voor	  grote	  
evenementen.	  Voor	  het	  terras,	  wel	  in	  de	  vergunning,	  is	  geen	  gebruik	  genoemd.	  
De	  vergunning	  voor	  het	  saneren	  van	  de	  grond	  onder	  het	  gebouw	  met	  verplicht	  
saneringsrapport	  na	  afloop	  ontbreekt.	  Er	  moeten	  wel	  leidingen	  gelegd	  worden.	  zie	  verder	  bij	  
vervuiling.	  
	  
DE	  VERGUNNING	  IS	  VOOR	  ONBEPAALDE	  TIJD	  
In	  het	  gemeentestuk	  over	  ontwikkeling	  van	  het	  NRE	  terrein	  staat	  dat	  er	  alleen	  tijdelijke	  
horeca	  zou	  zijn	  toegestaan.	  Ook	  tegen	  het	  bestemmingsplan	  in	  ,	  maar	  tijdelijk	  dus.	  
PARKEERNORM	  
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In	  de	  berekening	  die	  is	  toegevoegd	  aan	  de	  aanvraag	  (bijlage	  9)	  wordt	  als	  uitgangspunt	  
gesteld	  dat	  het	  NRE-‐terrein	  is	  gelegen	  in	  het	  centrum,	  hetgeen	  feitelijk	  onjuist	  is	  getuige	  het	  
bestemmingsplan.	  Het	  terrein	  behoort	  immers	  toe	  aan	  het	  stadsdeel	  Tongelre.	  
Bij	  de	  vergunning	  hoort	  een	  parkeerterrein	  in	  eigendom	  van	  de	  gemeente	  van	  200	  m2,	  We	  
vinden	  dat	  de	  parkeernorm	  niet	  beantwoord	  aan	  het	  aantal	  verwachtte	  klanten	  en	  
medewerkers	  totaal	  460.	  Terras	  stalling	  is	  zowel	  voor	  fietsen	  als	  stoelen,	  dat	  wordt	  een	  heel	  
gevecht,	  tussen	  die	  400	  bezoekers.	  Het	  personeel	  mag	  zeker	  niet	  parkeren	  en	  niet	  laden	  of	  
lossen?	  
De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten/terrassen: 
1. Café begane grond 281 m2 
2. Restaurant 1e etage 225 m2 
3. Terras parking 200 m2 (gemeentegrond) 
4. Terras stalling 335 m2 (gemeentegrond)	  
	  Alle	  wijken	  in	  de	  verre	  omtrek	  hebben	  al	  een	  parkeerprobleem	  met	  ambtenaren	  die	  geen	  
parkeerplaats	  kunnen	  vinden.	  Straks	  komt	  er	  nog	  een	  flatcluster	  van	  Wooninc	  bij	  met	  te	  
weinig	  parkeerplaatsen.	  Het	  Dafmuseum	  heeft	  in	  de	  parkeerberekeningen	  van	  de	  gemeente	  
geen	  vrijwilligers	  en	  amper	  bezoekers.	  Daar	  5th	  NRE	  	  elke	  middag	  open	  wil	  spreekt	  dit	  verder	  
voor	  zich.	  Dit	  gemeentebeleid	  is	  niet	  realistisch.	  
 
BROUWERIJ	  GEDEELTE,	  HET	  STAAT	  NOG	  NIET	  IN	  DE	  VERGUNNING,	  WEL	  IN	  DE	  PLANNEN	  /	  
WEBSITE	  VAN	  5TH	  NRE.	  
De	  brouwerij	  is	  een	  mini-‐	  industrie	  die	  daar	  niet	  thuishoort.	  Het	  water	  op	  het	  terrein	  is	  niet	  
geschikt	  om	  bier	  mee	  te	  brouwen.	  De	  aanvoer	  van	  water,	  mout,	  hop	  en	  glaswerk	  en	  de	  
afvoer	  van	  afval	  is	  gewoon	  industrie.	  Daar	  heeft	  Eindhoven	  een	  prima	  industriegebied	  voor,	  
even	  verderop	  langs	  het	  kanaal.	  De	  geur	  van	  een	  brouwerij	  hoort	  niet	  tussen	  woonstraten	  
in.	  De	  verkeersbewegingen	  van	  vrachtwagens	  passen	  niet	  inde	  buurt.	  
	  
TERRAS	  
‘en in het voorjaar een uitbreiding van het grootste overdekte terras van Eindhoven.’ 
van de reclame van 5th NRE 
	  
De	  bouw	  van	  een	  terras	  bij	  5th	  NRE	  is	  een	  extra	  zorg	  om	  protest	  in	  te	  dienen.	  
Openluchtconcerten	  2	  x	  per	  jaar	  zijn	  prima.	  Elke	  avond	  vast	  een	  openluchtconcert	  met	  live	  
muziek	  op	  een	  terras	  is	  niet	  mogelijk	  om	  in	  vrede	  met	  de	  buurt	  te	  regelen.	  
Ook	  niet	  als	  het	  elk	  weekend	  is.	  	  
	  
Daarbij	  een	  klein	  raadsel,	  het	  terras	  staat	  tegelijk	  in	  oppervlakte	  met	  de	  parkeerplaatsen	  
voor	  fietsen	  en	  auto’s.	  En	  op	  dezelfde	  plaats	  van	  het	  terras	  komen	  twee	  elkaar	  kruisende	  
hoofdfietspaden	  en	  een	  straat	  voor	  doorgaand	  verkeer,	  ook	  zwaar	  verkeer.	  Hoe	  dat	  moet	  in	  
de	  planning	  is	  niet	  op	  te	  maken.	  Het	  enige	  wat	  je	  hier	  ziet	  als	  burger	  is	  dat	  de	  ene	  afdeling	  
van	  de	  gemeente	  niet	  weet	  wat	  de	  ander	  doet.	  
	  
GELUIDSHINDER	  	  
[uit	  ‘09-‐10-‐2013	  Vragen	  en	  antwoorden	  over	  gebouw	  2	  NRE-‐terrein”] 
15. Hoe gaat de Gemeente op de langere termijn invloed uitoefenen op het soort horeca op het terrein?. 
Bijvoorbeeld: Stel dat het Jazz-café zich netjes gedraagt, maar na 3 jaar op de fles gaat: hoe kan de 
Gemeente zorgen dat de nieuwe uitbaters bij het karakter	  van	  het terrein passen? 
Een eventuele toekomstige verkoop van het Jazz-café is een privaatrechtelijke overeenkomst 
tussen 2 partijen. De gemeente kan dan alleen handhaven bij overlast. 
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Gezien	  de	  planning	  en	  regelgeving	  die	  voor	  dit	  terrein	  op	  maat	  gegoten	  wordt	  is	  dit	  
merkwaardig.	  Alleen	  dit	  al	  is	  voldoende	  om	  bezwaar	  aan	  te	  tekenen	  of	  voor	  de	  gemeente	  
om	  de	  vergunning	  te	  weigeren.	  
	  
De	  omgeving	  van	  het	  NRE	  terrein	  wordt	  gevormd	  door	  een	  aantal	  woonwijken,	  de	  	  
Aanpalend	  komen	  de	  36	  appartementen	  van	  Wooninc	  en	  nog	  meer	  dan	  200	  appartementen	  
van	  Woonninc.	  Dat	  het	  NRE	  terrein	  zelf	  nu	  nog	  geen	  woonwijk	  is	  maar	  ‘iets	  ertussenin’	  is	  
geen	  rede	  voor	  geluid	  zich	  aan	  een	  papieren	  grens	  te	  houden.	  
Dat	  weten	  we	  zeker,	  we	  hebben	  het	  allemaal	  kunnen	  horen	  met	  GLOW.	  Dat	  was	  voor	  een	  
weekend	  te	  doen,	  na	  negen	  dagen	  leden	  werk	  en	  studieresultaten	  er	  duidelijk	  onder.	  
	  
Bij	  het	  handhaven	  van	  de	  bestaande	  toestand	  [	  kozijnen	  en	  dakbedekking]	  zoals	  in	  de	  
vergunning	  staat	  is	  geluidshinder	  gegarandeerd,	  zie	  rapport	  geluidshinder.	  Daarin	  is	  de	  
vergunning	  dus	  inconsequent.	  
	  
Geluidsnormen	  binnen	  de	  muren	  zijn	  in	  de	  vergunning	  in	  woorden	  geregeld,	  over	  het	  terras	  
met	  openluchtconcerten	  staat	  er	  niets,	  alleen	  dat	  omwonenden	  geen	  onevenredige	  
geluidsbelasting	  zullen	  ondervinden,	  dat	  zou	  gewaarborgd	  zijn.	  
Gezien	  de	  ervaringen	  met	  GLOW,	  Stratumseind	  en	  activiteiten	  van	  Eindhoven	  365	  is	  deze	  
stelling	  onjuist.	  
	  
AFHANDELING	  GELUIDSHINDER/	  ORDEHANDHAVING	  
Omwonenden	  kunnen	  voor	  geluidshinder	  alleen	  binnen	  kantooruren	  bellen.	  Dit	  is	  dusdanig	  
niet	  functioneel	  dat	  dat	  alleen	  al	  een	  belemmering	  vormt	  voor	  elke	  vorm	  van	  te	  vestigen	  
horeca.	  	  
De	  politie	  wijst	  door	  naar	  de	  gemeente	  en	  wil	  niet	  handhaven,	  ze	  zijn	  al	  druk	  inde	  
horecagebieden.	  
Toen	  in	  januari	  er	  door	  anderen	  ernstige	  geluidsoverlast	  veroorzaakt	  werd	  op	  het	  NRE	  
terrein	  vond	  de	  gemeente	  dat	  de	  exploitant	  van	  5th	  NRE	  daar	  wel	  wat	  aan	  had	  moeten	  
doen.	  Die	  was	  toen	  al	  naar	  huis.	  5th	  NRE	  wil	  een	  horecagelegenheid	  openen,	  geen	  
onbezoldigd	  nachtwaker	  zijn.	  	  
Horeca	  veroorzaakt	  overlast	  en	  houdt	  het	  niet	  tegen.	  Wildplassen,	  vandalisme,	  vuurwerk	  en	  
gejoel,	  met	  als	  extra	  de	  sirenes.	  We	  horen	  hier	  elk	  weekend	  het	  Stratumseind,	  we	  hebben	  
geen	  behoefte	  aan	  die	  geluiden	  dichter	  bij	  huis.	  
Om	  die	  rede	  wonen	  de	  mensen	  hier,	  er	  stond	  met	  nadruk	  geen	  horecabestemming	  in	  het	  
bestemmingsplan.	  	  
Dat	  de	  proefopening	  van	  5th	  NRE	  als	  evenement	  van	  2	  maanden	  is	  doorgerommeld	  
waartegen	  geen	  bezwaar	  gemaakt	  kon	  worden	  en	  waar	  andere	  normen	  voor	  waren	  dan	  
voor	  reguliere	  horeca	  maakt	  ons	  ongerust	  over	  de	  stijl	  van	  deze	  gemeente.	  
	  
VERBOUWING	  OP	  VERVUILDE	  GROND,	  	  
Het	  nieuwe	  rapport	  is	  in	  opdracht	  van	  de	  gemeente	  gemeten	  en	  geanalyseerd.	  Het	  is	  alleen	  
een	  aanvulling	  om	  het	  riooltracé	  te	  bepalen	  en	  onder	  de	  gebouwen	  te	  meten.	  Het	  was	  geen	  
hernieuwde	  meting	  hoewel	  dat	  soms	  wel	  gebeurd	  is	  omdat	  niet	  alle	  nieuwe	  boorplaatsen	  
gewillig	  waren.	  Ze	  hanteren	  in	  2014	  dus	  de	  normen	  nog	  van	  voor	  2008.	  Sommige	  oudere	  
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metingen	  zijn	  in	  2004	  niet	  overgedaan.	  Het	  rapport	  uit	  2014	  is	  dus	  een	  aanvulling	  op	  
metingen	  o.a.	  uit	  1996.	  
In	  rapport	  2	  wordt	  daarop	  ook	  gewezen.	  de	  deskundigen	  daar	  willen	  een	  nieuwe	  meting	  per	  
locatie	  die	  gaat	  veranderen	  
	  
	  [int.	  w=	  interventiewaarde,	  boven	  deze	  hoeveelheid	  moet	  de	  stof	  verwijderd	  worden]	  
	  
gemeten	  HAS	  koning	  2005	  
punt	  204	  tegen	  de	  oostmuur	  van	  5th	  NRE	  
minerale	  olie	  	  	  	  	  tot	  2	  meter	  [	  int	  w=	  1000	  	  	  	  ]13000	  	  
indenopyreen	  [	  een	  PAK]	  [	  int	  w=	  40]	  	  43	  
	  
grondwatermeetpunt	  F	  03,	  ,	  in	  de	  elleboog/	  steegje	  van	  het	  gebouw,op	  de	  drempel	  
F03-‐1=	  1.70-‐	  2.70	  meter	  diepte	  
ethylbenzeen	  	  	   [int	  w=10	  	  	  ]	  98	  
xyleen	  	  	   	   [	  int	  w=5.0	  	  	  ]	  150	  
naftaleen	   	   [	  int	  w=	  40	  	  	  ]610	  
minerale	  olie	   	   [	  int	  w=	  1000	  	  	  ]830	  
zware	  metalen	  interventiewaarde	  tot	  1	  meter	  
zware	  metalen	  niet	  getest,	  maar	  wel	  de	  kern	  van	  de	  interventiewaarde	  kring	  
BTEX	  tot	  op	  6	  meter	  boven	  streefw=16	  
bron	  van	  cyanide	  vervuiling	  ook	  nog	  op	  5-‐10	  meter	  diepte	  
bron	  van	  minerale	  olie	  in	  grote	  hoeveelheid	  tot	  op	  7	  meter	  
bron	  van	  BTEXN	  tot	  op	  10	  meter	  diepte,	  dieper	  is	  niet	  gemeten.	  
	  
punt	  226,	  naast	  de	  muur	  	  10	  meter	  ten	  noord	  oosten	  van	  F03	  ,	  ingang	  steegje	  
binnen	  de	  streefwaardecontour	  zware	  metalen	  tot	  2	  meter	  
gestaakt	  wegens	  puin,	  sterke	  brandstofgeur	  
benzeen	   	   [	  intw=0,2	  	  	  ]	  0,36	  
ethylbenzeen	   	   [	  int	  w=	  	  10	  ]	  	  	  27	  
xyleen	  	  	   	   [int	  w=	  5,0	  	  ]	  	  	  56	  
naftaleen[	  een	  PAK	  ]	  	  [int	  w=	  	  40	  ]	  	  690	  
minerale	  olie	   	   	  [int	  w	  =1000	  ]	  	  8300	  
	  
gemeten	  HASkoning	  	  2014[	  metingen	  riooltracé	  en	  wat	  gebouwen	  van	  binnen]	  
5th	  NRE	  is	  op	  een	  paar	  plaatsen	  van	  binnen	  gemeten,	  Noordwestelijke	  kant	  niet,	  meerdere	  
boringen	  zijn	  door	  puin	  gestaakt.	  Hier	  zijn	  dus	  geen	  andere	  conclusies	  te	  trekken	  dan	  dat	  er	  
puin	  onder	  ligt…	  Schone	  grond	  is	  iets	  anders.	  
Onder	  het	  gebouw	  is	  in	  het	  grondwater	  tot	  op	  5	  meter	  diepte	  boven	  de	  interventiewaarde	  
xyleen,	  naftaleen	  en	  ethylbenzeen	  aangetroffen.	  	  
	  
in	  de	  zuidwest	  hoek	  van	  5th	  NRE	  [	  c	  .01,	  c.	  03,	  h.04,	  	  h.10]	  
cyanide	  	  0,80-‐1.10	  meter,	  in	  blauwe	  laag	   [	  intw	  =1500]	  	  	  24.000[mg	  per	  kilo]	  
benzeen,	  	  	   	   	   	   	   [	  intw=0,2	  	  	  ]	  0,25	  
xyleen	   	   	   	   	   	   [	  int.w	  =	  5.0]	  200	  
naftaleen	   	   	   	   	   [	  een	  PAK	  	  int	  w=	  	  40	  ]	  	  340	  
minerale	  olie	  	   	   	   	   	   [int	  w	  =1000	  ]	  	  830	  
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ietsje	  naast	  het	  gebouw	  zuid	  west	  [	  c.	  04]	  
ethylbenzeen	   	   	  [	  int	  w=	  	  10	  ]	  	  	  370	  
xyleen	   	   	   	  [	  int	  w	  =5.0]	  	  450	  
naftaleen	   	   	  [	  int	  w=	  	  40	  ]	  	  2100	  
olie	  	   	   	   	  [int	  w	  =1000	  ]	  	  4600	  
	  
64	  vlakbij	  226	  pal	  op	  de	  hoek,	  in	  de	  muur	  
xyleen	   	   	  [	  int	  w	  =5.0]	  136	  
ethylbenzeen	  	  [	  int	  w=	  	  10	  ]	  	  	  	  	  115	  
naftaleen	   	  [int	  w=	  	  40	  ]	  	  350	  
olie	   	   	  [int	  w	  =1000	  ]	  	  18000	  
	  
5.02	  midden	  in	  gebouw	  tegenover	  de	  steeg,	  minerale	  olie	  	  [int	  w	  =1000	  ]	  	  	  	  5700	  
5.06	  in	  het	  gebouw	  noord	  oost,	  minerale	  olie	  	  [int	  w	  =1000	  ]	  	  2200	  
65	  in	  de	  steeg	  voor	  de	  deur	  minerale	  olie	  	  [int	  w	  =1000	  ]	  	  	  24	  500	  	  
	  
De	  cyanide	  zit	  nu	  al	  verspreid	  tot	  op	  22	  meter	  diepte	  tot	  ver	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  Dommel	  
De	  minerale	  olie	  zit	  tot	  7	  meter	  diepte	  tot	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  Patrijslaan	  
‘[uit’04-‐07-‐2013	  Vragen	  en	  antwoorden	  NRE-‐terrein	  65	  Kb]	  
V: Is het hele terrein vervuild? 
A: Nee, het zijn vervuilde spots, de locaties van de vervuiling zijn bekend. Onder de 
panden wordt niet gesaneerd.	  
	  
Dit	  is	  niet	  juist,	  het	  hele	  terrein	  zou	  2	  meter	  moeten	  worden	  afgegraven	  wegens	  ernstige	  
vervuiling	  met	  PAK	  en	  BTEXN,	  	  HAS	  Koning	  rapport	  2004.	  
Dit	  is	  gemeten	  op	  industrienorm	  van	  een	  terrein	  buiten	  gebruik,	  niet	  op	  norm	  voor	  
bewoning.	  
	  
De	  spots	  zijn	  bekend,	  toevallig	  ligt	  een	  deel	  onder	  5th	  NRE,	  als	  die	  spots	  niet	  gesaneerd	  
worden	  is	  verder	  sanering	  eromheen	  nooit	  succesvol.	  ‘er	  kan	  dan	  geen	  garantie	  op	  schone	  
grond	  gegeven	  worden’	  [HAS	  koning	  2005]	  
Dat	  geldt	  zeker	  voor	  5th	  NRE	  en	  de	  parkeerplaats,	  middengebied,	  gebied	  ten	  noorden	  van	  
5th	  NRE	  
	  
5th	  NRE	  heeft	  een	  verklaring	  voor	  geen	  belemmering	  voor	  het	  huidige	  gebruik	  gekregen.	  Let	  
op	  de	  datum	  van	  het	  meten,	  vlak	  voor	  het	  kerst,	  volgens	  het	  rapport	  was	  het	  gebouw	  toen	  
leeg.	  Maar:	  
Zaaknummer, Adres/Omschrijving, Datum binnenkomst 
13/2670, Nachtegaallaan NRE gebouw, vergunning voor het houden van Kerst en 
Oudjaar at Fifth NRE, 28-11-2013	  
Een	  leeg	  gebouw	  heeft	  geen	  belemmering	  voor	  het	  huidige	  gebruik.	  
De	  datering	  van	  het	  rapport	  18	  december	  2013	  	  	  
aanvraag	  omgevingsvergunning	  20	  december	  2013	  
Het	  rapport	  geeft	  geen	  verklaring	  voor	  geen	  bezwaar	  voor	  gebruik	  van	  horeca.	  
Niet	  alle	  soorten	  vervuiling	  zijn	  gemeten,	  niet	  alle	  plaatsen	  waar	  gemeten	  is	  zijn	  
geanalyseerd	  op	  de	  volledige	  diepte,	  door	  puinbelemmeringen	  en	  geld	  tekort	  voor	  de	  
analyses.	  
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volgens	  uitgangspunten	  koopovereenkomsten	  [dec	  2013]	  is	  de	  koopovereenkomst	  met	  
levering	  schone	  grond	  rond	  de	  opstallen	  pas	  2	  jaar	  na	  selectie	  
aanbetaling	  4%	  en	  daarna	  6%	  +	  250,-‐	  per	  eenheid	  
geen	  garantie	  op	  schoon	  in	  de	  gebouwen,	  geen	  garantie	  op	  asbest	  
De	  gemeente	  staat	  niet	  in	  voor	  afwezigheid	  van	  [	  verborgen]	  gebreken.	  
	  
5th	  NRE	  wordt	  door	  de	  gemeente	  met	  voorrang	  als	  sfeermaker	  neergezet	  op	  het	  NRE	  terrein	  
met	  daarbij	  de	  openlijke	  opmerking	  dat	  er	  met	  hun	  geld	  wel	  gestart	  kon	  worden	  met	  de	  
sanering.	  
In	  	  het	  verkoop	  contract	  staat	  dat	  de	  gemeente	  zorgt	  voor	  schone	  grond	  om	  de	  gebouwen	  
en	  dat	  de	  kopers	  dan	  later	  het	  gebouw	  van	  binnen	  mogen	  saneren.	  Als	  het	  NRE	  nu	  al	  gaat	  
verbouwen	  is	  sanering	  eronder	  niet	  meer	  mogelijk	  en	  kan	  de	  gemeente	  elke	  2	  jaar	  de	  grond	  
erom	  heen	  opnieuw	  reinigen.	  	  
	  
De	  vervuiling	  over	  het	  hele	  terrein,	  met	  name	  5th	  NRE	  en	  het	  zogenoemde	  middenterrein,	  is	  
zo	  sterk	  dat	  permeatie	  van	  drinkwaterleidingen	  mogelijk	  is.	  Een	  café	  waar	  je	  geen	  glaasje	  
water	  kan	  drinken	  is	  pas	  een	  duidelijke	  reclame	  voor	  Eindhoven.	  
Hoe	  het	  met	  de	  toekomstige	  bewoners	  en	  de	  huidige	  ambtenaren	  moet	  op	  dit	  terrein	  is	  iets	  
voor	  de	  gemeente.	  
	  
Het	  grondwater	  is	  al	  tot	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  Dommel	  verontreinigd	  met	  stoffen	  
vanonder	  het	  gebouw	  5th	  NRE	  
De	  Dommel,	  waar	  nu	  de	  vervuiling	  via	  het	  grondwater	  inloopt[	  zie	  rapport	  Has	  koning	  2004]	  
is	  net	  voor	  veel	  gemeenschapsgeld	  gesaneerd.	  	  
Het	  is	  onwenselijk	  dat	  de	  vervuiling	  van	  het	  NRE	  terrein	  onder	  toeziend	  oog	  van	  de	  
gemeente	  dat	  nu	  ongedaan	  maakt.	  
Hoe	  langer	  de	  gemeente	  de	  kernen	  van	  de	  vervuiling	  laat	  zitten,	  hoe	  meer	  er	  straks	  omheen	  
gesaneerd	  moet	  worden.	  Wij	  vinden	  dat	  een	  zinloze	  verspilling	  van	  gemeenschapsgeld	  en	  
vragen	  u	  eerst	  te	  saneren	  en	  plannen	  te	  gaan	  maken	  hoe	  verder	  met	  het	  terrein.	  
	  
De	  gemeente	  geeft	  hier	  een	  goedkope	  belofte	  waar	  ze	  zich	  nooit	  aan	  kan	  houden.	  	  
We	  vinden	  dat	  volstrekt	  onverantwoordelijk,	  voor	  de	  werknemers,	  klanten	  en	  omgeving	  van	  
mens	  plant	  en	  dier	  gezien	  de	  vervuiling.	  Voor	  de	  buurt	  vanwege	  de	  overlast.	  	  
	  
Voor	  een	  totaal	  verbouwingskosten	  in	  de	  vergunning	  van	  40.000,-‐	  is	  geen	  geluidsisolatie,	  
parkeervoorziening	  of	  sanering	  te	  betalen.	  
Sanering	  zal	  misschien	  het	  gebouw	  aantasten.	  Dat	  populariteitsprobleem	  is	  voor	  de	  
gemeente.	  	  
	  
Bij	  de	  vergunning	  ontbreekt	  de	  milieuvergunning	  voor	  het	  graven	  in	  vervuilde	  grond.	  Er	  
moeten	  wel	  leidingen	  en	  riool	  worden	  aangelegd.	  Scheiding	  bouwafval	  is	  niet	  voldoende.	  	  
	  
Kennis	  over	  aanwezige	  drinkwaterleidingen	  is	  bij	  de	  gemeente	  verontrustend	  afwezig	  
[uit	  ‘09-‐10-‐2013	  Vragen	  en	  antwoorden	  over	  gebouw	  2	  NRE-‐terrein”]	  
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Verder	  nog	  een	  antwoord	  van	  de	  milieudienst	  op	  een	  vraag	  van	  ons	  of	  dit	  zo	  maar	  zou	  
kunnen.	  
‘’Voordat	  er	  handelingen	  met	  verontreinigde	  grond	  of	  grondwater	  verricht	  mogen	  worden	  
dient	  een	  saneringsplan	  te	  worden	  opgesteld	  en	  beschikt	  door	  het	  bevoegd	  gezag	  (de	  
Omgevingsdienst	  Zuidoost-‐Brabant).	  
Dit	  saneringsplan	  zal	  worden	  getoetst	  aan	  de	  vigerende	  wet-‐,	  en	  regelgeving.	  De	  beschikking	  
op	  het	  saneringsplan	  zal	  door	  het	  bevoegd	  gezag	  worden	  gepubliceerd	  waarna	  de	  bezwaar	  
en	  beroepsprocedure	  volgens	  de	  Algemene	  wet	  bestuursrecht	  van	  toepassing	  zal	  zijn.’’	  
	  
We	  vragen	  de	  gemeente	  dan	  ook	  dit	  te	  respecteren.	  
	  
De	  provincie	  heeft	  gelukkig	  al	  gezorgd	  dat	  een	  deel	  van	  de	  kosten	  gedekt	  zijn,	  
[Bijlage 3b. Verdeling Investeringsbudget ISV-3 (Bodem) 2010-2014 (indicatief)	  
bijlage	  24,	  310646	  uit	  2009	  02-‐06]	  
Eindhoven	  krijgt	  2,33	  miljoen.	  voor	  het	  saneren	  van	  oud	  gasterrein.	  bovendien	  heeft	  de	  
gemeente	  de	  grond	  goedkoop	  kunnen	  kopen	  omdat	  er	  nog	  gesaneerd	  moest	  worden.	  Het	  
kan	  dus	  geen	  nieuws	  zijn.	  
	  
	  
BEZWAAR	  OP	  DE	  GEVOLGDE	  PROCEDURES	  	  
http://www.eindhoven.nl/artikelen/Ontwikkeling-‐NREterrein.htm	  
In	  de	  aanhef	  is	  sprake	  van	  een	  kleinschalige	  creatieve	  buurt.	  5th	  NRE	  is	  met	  460	  bezoekers	  
niet	  kleinschalig	  te	  noemen.	  Okko	  project	  is	  groot,5th	  NRE	  is	  in	  verhouding	  een	  klein	  
project.	  
De	  gemeente	  handelt	  hier	  niet	  in	  overeenstemming	  met	  de	  eigen	  leidraad.	  
De	  gemeente	  handelt	  niet	  in	  overeenstemming	  met	  het	  bestemmingsplan.	  :	  het	  betreft	  
een	  te	  ontwikkelen	  woongebied,	  met	  het	  horecabeleidsplan	  op	  p.56:	  “Uitbreiding	  van	  het	  
horeca-‐aanbod	  is	  hier	  echter	  niet	  gewenst.”.	  
	  
De	  procedures	  tot	  nu	  toe	  geeft	  kanttekeningen	  in	  raadsbrieven	  en	  bij	  bewoners.	  
Als	  we	  belden	  voor	  inlichtingen	  en	  stuitten	  op	  willekeurig	  niet	  toegepaste	  regels	  dan	  was	  dat	  
altijd	  ’de	  normale	  regels	  gelden	  hier	  niet,	  we	  noemen	  dit	  terrein	  Utopia	  en	  dan	  hoeven	  we	  
geen	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  bewoners	  van	  omliggende	  wijken”	  
De	  bewoners	  van	  de	  omringende	  wijken	  hebben	  er	  bewust	  niet	  voor	  gekozen	  in	  een	  wijk	  
met	  horeca	  te	  wonen.	  Ze	  wonen	  rustig,	  ze	  kunnen	  op	  tijd	  naar	  bed	  en	  kunnen	  zo	  uitgerust	  
hun	  salaris	  verdienen.	  Daarvan	  wordt	  ook	  weer	  een	  deel	  afgedragen	  als	  belasting	  aan	  de	  
gemeente	  Eindhoven	  
Als	  de	  gemeente	  Eindhoven	  eenzijdig	  het	  contract	  met	  de	  bewoners	  verbreekt,	  “u	  telt	  niet	  
mee,	  u	  kunt	  geen	  bezwaar	  indienen,	  de	  gemeente	  volgt	  hier	  een	  speciaal	  traject	  zonder	  
inspraak	  met	  verkorte	  procedures	  ”	  dan	  kan	  dat.	  	  
	  Het	  contract	  is	  dan	  verbroken	  en	  dus	  gaan	  de	  bewoners	  geen	  belasting	  meer	  aan	  de	  
gemeente	  af	  te	  dragen.	  Dat	  kan	  dan	  ook	  niet	  meer,	  als	  je	  elke	  nacht	  wordt	  wakker	  gehouden	  
gaat	  de	  werkopbrengst	  vanzelf	  achteruit.	  De	  gemeente	  stelde	  toch	  al	  geen	  prijs	  op	  de	  
huidige	  bewoners,	  dus	  ook	  niet	  op	  hun	  geld.	  	  
Op	  zich	  is	  dat	  probleem	  dus	  snel	  verholpen.	  
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De	  bewoners	  in	  de	  wijde	  omgeving	  zijn	  wel	  gemachtigd	  in	  dat	  geval	  planschade	  in	  te	  dienen.	  
In	  deze	  tijd	  is	  verhuizen	  niet	  makkelijk.	  
	  
[uit	  “09-‐10-‐2013	  Vragen	  en	  antwoorden	  over	  gebouw	  2	  NRE-‐terrein”]14. Welke maatregelen 
treft de gemeente met het Jazz-café en NRE terrein initiatiefnemers om 
overlast voor bewoners van het NRE terrein te voorkomen? Denk hierbij aan verkeer van/naar Jazzcafé, 
nachtelijke (luidruchtige) bezoekers, geluidsoverlast (muziek). 
Voor wat betreft eventuele fysieke maatregelen: dit zal tijdens de ontwerpfase en de 
afstemming tussen initiatiefnemers besproken moeten worden. De gemeente is in principe niet 
de partij die de voorziening gaat realiseren, maar met de initiatiefnemer van het Jazz-café 
wordt wel over geluidswerende maatregelen gesproken. 
Verkeer van/naar het Jazz-café wordt voorlopig via de Nachtegaallaan afgewikkeld. De 
verwachting is dat dit hier niet tot overlast gaat zorgen. Daarnaast wordt de parkeerbehoefte 
van het Jazz-café op het NRE-terrein opgevangen.	   
	  
Bij	  de	  delen	  ‘verkeer’	  en	  ‘stedenbouwkundig’	  van	  de	  vergunning	  staat	  dat	  nu	  het	  parkeren	  
wel	  mogelijk	  is	  en	  later	  wel	  een	  ‘integrale	  oplossing	  van	  het	  volledige	  terrein	  te	  worden	  
gemaakt’.	  Zonder	  enige	  ideeën,	  voorwaarde,	  of	  sanctie	  als	  het	  niet	  kan.	  	  
	  
	  
In	  de	  stukken	  van	  de	  gemeente	  staat	  duidelijk	  dat	  de	  gemeente	  alle	  planning	  baseert	  op	  de	  
komst	  van	  5th	  NRE.	  De	  gemeente	  organiseert	  het	  dus	  wel	  degelijk.	  De	  functie	  van	  de	  
gemeente,	  vergunninggever,	  planner	  en	  organisator	  lopen	  verwarrend	  en	  inconsequent	  
door	  elkaar	  heen.	  De	  omwonenden	  en	  ook	  de	  kopers	  van	  het	  NRE	  terrein	  zijn	  hiervan	  de	  
dupe.	  	  
Beide	  vergunningen	  maken	  deel	  uit	  van	  het	  plan	  Utopia	  van	  de	  gemeente	  Eindhoven	  om	  een	  
bestemming	  te	  zoeken	  voor	  het	  NRE	  terrein.	  	  	  
	  
We	  nemen	  aan	  dat	  de	  afhandeling	  van	  bezwaren	  meer	  tijd	  van	  ambtenaren	  en	  dus	  geld	  kost	  
dan	  dat	  	  de	  nieuwe	  manier	  van	  werken	  oplevert.	  Bovendien	  wordt	  de	  grond	  er	  niet	  schoner	  
van,	  gaat	  de	  reputatie	  van	  de	  gemeente	  naar	  beneden	  en	  is	  het	  zelfs	  schadelijk	  voor	  de	  
deelnemers	  aan	  dit	  project.	  Over	  de	  planschadeclaims	  die	  hier	  straks	  het	  gevolg	  van	  zijn	  het	  
nog	  niet	  te	  hebben.	  
	  
Wij	  dienen	  daarom,	  en	  om	  alle	  voorgaande	  redenen	  bezwaar	  in.	  
	  
Dat	  klachten	  volgens	  de	  ambtenaren	  alleen	  ingediend	  konden	  worden	  via	  de	  wijkvereniging	  
zodat	  ze	  door	  de	  gemeente	  in	  één	  keer	  behandeld	  konden	  worden	  is	  zo	  ondemocratisch	  dat	  
wij	  daar	  niet	  aan	  mee	  doen.	  	  
	  
Proeftuinen	  vragen	  vertrouwen	  staat	  er	  in	  de	  nota	  nieuwe	  ruimte.	  	  
Met	  deze	  procedure	  verliest	  de	  gemeente	  er	  in	  ieder	  geval	  veel	  van.	  Dat	  de’	  quick-‐wins’	  van	  
de	  gemeente	  ten	  kost	  gaan	  van	  woon	  en	  werk	  mogelijkheden	  van	  bewoners	  is	  een	  keuze	  die	  
je	  ons	  inziens	  juist	  niet	  moet	  maken.	  
	  
Wij	  verzoeken	  de	  gemeente	  daarom	  van	  nu	  af	  aan	  een	  gewone	  vergunningsprocedure	  te	  
hanteren	  en	  snel	  te	  beginnen	  met	  de	  sanering	  van	  het	  NRE	  terrein.	  
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Een	  deel	  van	  de	  kosten	  van	  het	  saneren	  zou	  kunnen	  worden	  	  goedgemaakt	  door	  het	  winnen	  
van	  de	  olie	  onder	  de	  grond	  van	  5th	  NRE	  en	  omgeving,	  er	  zit	  meer	  dan	  genoeg.	  
	  
	  
Hoogachtend,	  Erik	  Loopstra	  en	  Lucie	  Loopstra	  –Moonen	  
	  
	  
	  
Eindhoven	  heeft	  een	  aantal	  horecagebieden,	  Dommelstraat,	  Stratumseind	  en	  
Wilhelminaplein.	  Toevallig	  staat	  de	  Effenaar	  bij	  de	  Dommelstraat	  deels	  leeg,	  het	  heeft	  zelfs	  
een	  beschut	  terras	  aan	  het	  water,	  er	  komt	  geen	  fietspad	  over	  het	  terras,	  het	  staat	  centraal	  
bereikbaar,	  waarom	  dit	  niet	  combineren?	  
	  
	  
gebruikte	  websites.	  
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-‐
bin/showdoc.cgi/action=view/id=805730/type=pdf/RIB__NRE-‐terrein.pdf	  
	  
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-‐
bin/showdoc.cgi/action=view/id=605753/RIB__Marktconsultatie_en_gebiedsontwikkeling_
NRE-‐terrein.pdf	  
	  
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-‐
bin/showdoc.cgi/action=view/id=557254/type=pdf/Bijlage__Plan_van_Aanpak__Nieuwe_rui
mte__2013.pdf	  
	  
http://www.eindhoven.nl/artikelen/Ontwikkeling-‐NREterrein.htm	  
	  
hierin	  staan	  ook	  een	  deel	  van	  de	  vervuilingskaarten	  van	  2014	  HAS	  koning.	  
	  
http://www.fifthnre.com/	  
	  
	  
	  


