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Betreft Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein. 

 

Inleiding 

Ter behoud van de cultuurhistorische waarden heeft het college op 25 september 

2012 de adviesnota Gebiedsontwikkeling NRE-terrein vastgesteld, waardoor – in 

afwijking van de prioriteitennota- een start kan worden gemaakt met de 

voorbereiding van een gebiedsontwikkeling voor het NRE-terrein. Besloten is dat door 

middel van een marktconsultatie de belangstelling van de eindgebruikers 

geïnventariseerd zou worden. Op basis de resultaten van deze consultatie zou een 

go/no-go beslissing worden voorgelegd en hoe verder te gaan met de 

gebiedsontwikkeling. 

 

a Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem 

a Coalitieafspraak 

a Motie/amendement/toezegging 

a Anders, namelijk vervalt van cultuurhistorische waarden en kans op sociale 

onveiligheid 

 

 

Besluit van college van burgemeester en wethouders 

1. Kennisnemen van de geanonimiseerde marktconsultatie en akkoord gaan met het 

opstarten van de gebiedsontwikkeling;  

2. Akkoord gaan met de ontwikkelstrategie voor het totale gebied. Dit houdt in 

zoveel mogelijk verkopen van de bestaande 10 gebouwen en de kavels aan de 

initiatiefnemers die zich gemeld hebben of die zich eventueel nog melden na 

vrijkomen posities;  

3. Akkoord gaan met het opstarten van de programma- en biedingsfase. De 

uitkomsten hiervan zullen in oktober 2013 worden voorgelegd aan het college 

en/of de raad ter besluitvorming; 

4. Instemmen met het voorstel om gebouw 5 aan te bieden aan de initiatiefnemer 

van de Jazzclub, zodat dit gebouw een trekkersrol krijgt.  

5. Aan VTH opdracht geven voor het uitwerken van plan van aanpak voor proeftuin in 

het kader van aanpak “Nieuwe ruimte 2013”; 
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6. Instemmen met het invoeren betaald parkeren voor het NRE-terrein en ORVM 

opdracht geven om hiervoor de raad een verkeersbesluit voor te leggen; 

7. - Instemmen met het handhaven van gebouw 3, in tegenstelling tot het eerder 

genomen besluit ambtelijke huisvesting; 

 - Projectleider ambtelijke huisvesting opdracht geven om de consequenties 

hiervan voor het parkeren nader uit te werken en voor de lange termijn zeker te 

stellen;  

   - dit in afstemming met de ontwikkeling dossier ambtelijke mobiliteit; 

8.  Op korte termijn opdracht geven voor een actualisering van het 

bodemsaneringonderzoek. De aanbesteding voor het saneringswerk pas starten 

na een collegebesluit over de programma- en biedingsfase (zie punt 3) en 

vervolgens de uitvoering van de sanering beginnen; 

 9.  Het projectplan voor deze werkzaamheden vaststellen en de kennis te nemen 

van het financieel overzicht, de eerste aanzet tot een planexploitatie. De kosten 

voor de openbare ruimten moeten in zijn geheel zijn opgenomen in de 

grondexploitatie. 

 10. Instemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend 

voorbereidingskrediet van € 150.000,- ten laste van het budget 

voorbereidingskrediet G&V 

 

De ‘argumenten’, ‘kanttekeningen’ en ‘kosten en dekking’ zijn in bijlage 1 

weergegeven. 

 

Tevens treft u aan: 

- Brief van de Werkgroep Picuskade/NRE aan wethouder Schreurs en haar antwoord 

daarop. 

- Brief aan de initiatiefnemers bij de marktconsultatie. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,  

 

 

 

secretaris  

mwi/PC13009827  
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Bijlage 

 

Argumenten 

1.1. Uitkomsten marktconsultatie zijn positief en geven aanleiding tot het opstarten 

van de gebiedsontwikkeling 

In totaal zijn 48 plannen ingediend, waarbij zowel plannen voor de bestaande 

gebouwen als plannen voor de kavels zijn ingediend. Voor alle bestaande gebouwen 

zijn meerdere plannen ingediend. Op basis van de eerste resultaten van de 

marktconsultatie willen we de gebiedsontwikkeling NRE terrein opstarten. 

 

1.2. De ingediende voorstellen zijn heel divers en omvatten een mix van functies 

De ingediende voorstellen zijn breed en omvatten de functies wonen (CPO en PO), 

werken (ateliers, kleine kantoren), horeca, detailhandel en educatie. Veel 

initiatiefnemers gaan voor een mix van functies in de bestaande gebouwen. 

Er is een aantal verzoeken voor collectief particulier opdrachtgeverschap 

binnengekomen, zowel in de bestaande gebouwen als via nieuwbouwkavels. 

 

1.3 Er zijn geen initiatieven ontvangen voor openbare ruimte en voorzieningen nabij 

havenhoofd 

Omdat bij de marktconsultatie zijn geen initiatieven binnen gekomen die een 

structurele bijdrage leveren aan de gemeentebrede bezuinigingsopgave voor 

openbare ruimte, dient de openbare ruimte aangelegd te worden door de gemeente,  

nadat de bouwplannen zijn gerealiseerd. Er zijn evenmin initiatieven ingediend die 

een voorziening nabij het havenhoofd willen realiseren, waardoor de door u 

gewenste relatie met het water (Eindhovens kanaal of de Dommel) op die plek 

momenteel nog niet realiseerbaar is.  

 

2.1 Uitwerking van de ontwikkelstrategie 

Door de totaalontwikkeling kan een vervolg worden gegeven aan de vele reacties 

vanuit de marktconsultatie en door de verkoop van gebouw 5 kan ook op korte 

termijn cashflow gegenereerd worden. . Hiermee komt de daadwerkelijke 

gebiedsontwikkeling dichterbij en wordt het verder verval van cultuurhistorische 

waarden tot stilstand gebracht. Verwacht wordt dat de ontwikkeling gefaseerd 

(organisch) blijft verlopen, omdat niet alle initiatieven even snel in tijd gaan lopen. 

Hierdoor ontstaat een organische groei van het terrein. 

 

2.2. Particuliere kavels bundelen aan CPO-initiatieven 

Het voorstel is om, conform het eerdere collegebesluit van 25 september jl., voorrang 

te geven aan de CPO initiatieven, boven particuliere initiatieven. Onderzocht moet 

worden of deze particuliere verzoeken gekoppeld kunnen worden aan de CPO 

initiatieven, dit om maximaal tegemoet te komen aan de marktconsultatie. 
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3.1 Programma- en biedingsfase  

Om inzicht te krijgen in de programmatische- en financiële haalbaarheid en het 

ontwikkeltempo van de verschillende initiatieven worden per gebouw alle de 

initiatiefnemers uitgenodigd voor een gesprek. De uitkomsten van de bieding, het 

ontwikkeltempo en de bijbehorende programmering zullen vervolgens ter 

besluitvorming in september aan het college worden aangeboden. 

 

3.2 Relatie biedingen en financiën  

Afhankelijk van de biedingen en het programma van initiatiefnemers kunnen keuzes 

gemaakt worden, waarbij een verevening binnen de exploitatie mogelijk is. Deze 

keuze kan pas na de biedingsfase gemaakt worden. De biedingen zullen worden 

beoordeeld op basis van een selectie op basis van programma en prijs. De beslissing 

hierover ligt bij het college. 

 

3.3. Vervolgstappen 

De programma- en biedingsfase word afgerond met afsluiten van een 

privaatrechtelijke reserveringsovereenkomst, waarmee beide partijen zich binden. 

 

4.1 Vanaf het begin van de marktconsultatie is duidelijk gemaakt dat er een 

uitzonderingspositie is voor gebouw 5 

Voor gebouw 5 een uitzondering te maken en met dit gebouw niet de programma- en 

biedingsfase in te gaan. Vervolgstap is om het gebouw aan te bieden aan de 

initiatiefnemer van de Jazzclub en daardoor cashflow voor de gebiedsontwikkeling te 

genereren. 

 

5.1. In het dossier “Nieuwe ruimte 2013”is het NRE-terrein bestempeld als proeftuin  

Op het NRE-terrein is het mogelijk om op veel verschillende manieren ervaring op te 

doen. Hiervoor dient de VTH  een plan van aanpak uit te werken. 

 

5.2 Het huidige bestemmingsplan gaat uit van bestemming wonen en dient dit plan te 

worden aangepast. 

In het kader van de proeftuin dient ook nader uitgezocht te worden wat de beste 

methode is om het publiekrechtelijk kader voor het NRE te organiseren  

 

6.1 NRE-terrein trekt anders parkeerders aan.. 

Direct bij het openstellen van het NRE-terrein voor de ambtelijke huisvesting dient 

voor het gehele terrein betaald parkeren te worden ingevoerd. Het terrein ligt dicht 

bij de binnenstad en als er geen betaald parkeren wordt ingevoerd gaat dit terrein 

functioneren als overloop voor de parkeergarages en andere plaatsen waar voor 

parkeren betaald moet worden. Hiertoe dient de raad een verkeersvoorziening ter 

besluitvorming te worden voorgelegd. De incidentele inkomsten komen ten goede 

aan de parkeerbegroting. 
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6.2. Parkeerstrategie voor ambtelijke huisvesting en nieuwe functies  

Volgens de huidige parkeernormen dienen er voor de ambtelijke huisvesting 

minimaal155 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Voor de nieuwe particuliere 

ontwikkelingen moet het parkeren op eigen terrein worden opgelost. De 

publieksfuncties dienen parkeren deels op eigen terrein op te lossen en kan deels 

gebruik worden gemaakt van dubbelgebruik van de parkeerplaatsen voor de 

ambtelijke huisvesting. 

 

7. 1. Instemmen met het handhaven van gebouw 3, in  tegenstelling tot het eerder 

genomen besluit ambtelijke huisvesting,  

Voor dit gebouw zijn 3 plannen ingediend, waarbij andere NRE-initiatieven aan 

zouden kunnen sluiten. Hierdoor kan een interessante locatie voor specifieke 

creatieve industrie ontstaan. Tevens kan het fietsparkeren ten behoeve van de 

ambtelijke huisvesting in dit gebouw worden opgelost. 

 

7.2 Kosten en opbrengsten gebouw 3 

Kosten voor sloop gebouw 3 en herinrichting terrein € 300.000,-. Handhaven van 

gebouw 3 levert dat aan huur €150.000,- tot € 200.000, - per jaar op. Echter dienen er 

wel jaarlijkse kosten gemaakt te worden voor de huur van de parkeerplaatsen elders, 

om aan de minimale parkeernorm te voldoen. Voorgesteld wordt om het gehele pand 

te handhaven ten behoeve creatieve industrie en het fietsparkeren voor de ambtelijke 

huisvesting in het pand te realiseren.  

 

7.3 Eventueel voordeel/positieve planexploitatie inzetten voor eventueel nadeel 

ambtelijke huisvesting 

In het voorstel wordt voorgesteld om gebouw 3 te handhaven en de consequenties 

voor het parkeren nader uit te werken en dit binnen de ambtelijke huisvesting op te 

lossen. Mocht er hierdoor bij ambtelijke huisvesting een nadeel resteren dan is het 

advies om de huuropbrengsten van gebouw 3 (uit de vastgoedexploitatie) in te zetten 

om het nadeel bij ambtelijke huisvesting op te lossen. 

 

8.1  Bodemsanering is nodig om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken 

Gezien de uitkomsten van de marktconsultatie en de belangstelling voor de CPO’s, 

dient op korte termijn gestart te worden met de actualisering van het 

bodemsaneringsonderzoek,  de eerste stap voor het saneren van de grond.. 

 

8.2 Ontwikkelstrategie en bodemsanering 

Bij de keuze voor een ontwikkeling van het totale gebied (zie punt 2.1) dient een 

slimme combinatie gemaakt te worden tussen sanering en planontwikkeling. 
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9.1 Om verder te gaan met de biedings- en programmafase voor het NRE-terrein dient 

het projectplan te worden vastgesteld. 

Met een vastgesteld projectplan is voor alle partijen (extern en intern) duidelijk hoe 

de aanpak verder zal zijn en binnen welke randvoorwaarden een en ander verloopt. 

 

9.2 Er wordt geen nieuwe MKBA analyse opgesteld cq bij het dossier gevoegd omdat er 

nog geen planexploitatie vastgesteld wordt 

De planexploitatie wordt nog niet vastgesteld omdat er nog heel veel onzekerheden 

zijn betreffende de gebouwen op het terrein. In oktober komt een vervolgdossier 

waarbij de planexploitatie wordt vastgesteld. 

 

10.1 De kosten die in de voorbereiding zijn gemaakt, worden opgenomen in de 

grondexploitatie en daaruit gedekt.  

Wanneer het haalbaarheidsonderzoek positief is (het project door kan gaan) wordt de 

grondexploitatie vastgesteld door het college.  Wanneer het haalbaarheidsonderzoek 

negatief is (project gaat niet door), wordt het project afgesloten en worden de kosten 

die zijn gemaakt in de voorbereidingsfase worden ten laste van de reserve 

Grondbedrijf gebracht (verlies). De reserve grondbedrijf is op dit moment leeg, dus als 

het haalbaarheidsonderzoek negatief uitkomt, is er geen dekking. 

 

Kanttekeningen 

1.1. Er is nog onvoldoende inzicht in financiële haalbaarheid van de ingediende 
plannen 

Daarom zal per pand een gespreksronde worden georganiseerd met de partijen, 

waarin dieper ingegaan wordt op de plannen en financiering. 

 

1.3 Er zijn geen initiatieven ontvangen voor openbare ruimte en voorzieningen nabij 

havenhoofd 

Dit onderdeel wordt nog verder geacquireerd binnen de horecavakwereld. 

 

2.1 Uitwerking van de ontwikkelstrategie 

 Indien voor een gebouw onvoldoende haalbare initiatieven kan dit gebouw of 

eventueel de grond onder het gebouw later in ontwikkeling gebracht worden.  

 

3.1. Sommige plannen kunnen mogelijk concurreren met aanbod elders in de stad 

Bij het NRE terrein is sprake van een specifiek woon- en leefmilieu dat een eigen 

doelgroep aantrekt. Kortom de kans op concurrentie met rest van de stad is gering. 

 

3.2 Programma- en biedingsfase.  

Zolang er geen reserveringsovereenkomsten zijn getekend is een grondexploitatie 

niet hard te maken.  
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4.2 Risico’s uitzonderingspositie 

Het risico bestaat dat andere initiatiefnemers zich afgewezen zullen voelen als 

gebouw 5 niet meedoet in de programma- en biedingsfase. Echter bij de 

marktconsultatie is van het begin aan gemeld dat voor gebouw 5 zich een serieuze 

gegadigde gemeld had. Daardoor is het voor iedereen vanaf het begin duidelijk 

geweest dat dit gebouw een uitzonderingspositie heeft 

 

6.1. Bij handhaving van gebouw 3 is er kans op uitwijkgedrag van parkeerders 

Er is een mogelijkheid om betaald parkeren in te voeren, met een 

vergunningsregeling voor bewoners. Hiervoor moet wel de draagvlakprocedure 

doorlopen worden. 

 

6.2. Parkeren en gebouw 3  

Het handhaven van gebouw 3 betekent dat de al bestaande 107 parkeerplaatsen in 

gebruik blijven en dat er 48 parkeerplaatsen (op loopafstand) elders ingehuurd 

moeten worden. 

 

Kosten en dekking 

In het projectplan is een projectplanning inclusief personele consequenties 

beschreven. Voor de biedings-en programma fase wordt uitgegaan van een personele 

inzet van 500 uur, verdeeld over de verschillende disciplines. De kosten hiervan 

worden gedekt door het beschikbaarstellen van een aanvullend 

voorbereidingskrediet van € 150.000,- ten laste van het budget voorbereidingskrediet 

G&V. Uit een eerste opzet voor het financieel overzicht voor een NRE, blijkt dat de 

eerste doorrekening licht positief is.  In een vervolgdossier zal dit nader worden 

uitgewerkt en ter vaststelling worden aangeboden 

 

 

 


