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Eindhoven, 6 juni 2013  

 

 

Cc. Wethouders M.A. Schreurs en Y. Torunoglu, Burgemeester R. van Gijzel en het college.  

 

Geachte wethouder Depla,  

 

Deze brief is een reactie op de mailwisseling tussen 25-28 mei jl. met de Werkgroep Picuskade/NRE en gaat in 

op de onderwerpen integriteit en behaalde winsten in relatie tot het NRE terrein inclusief Picuskade. Uw hulp en 

actie zijn nu nodig om dit project succesvol op te pakken. Te doen waar u als wethouder van de Gemeente 

Eindhoven voor staat. Denk na, zie verder, maak samen, Eindhoven beter!  

 

Aanleiding 

Tijdens de brainstormsessie met tachtig stakeholders, waaronder politici, is het volgende gemeld:  

1. “Doordat College en B&W afspraken maakt met Wooninc “van gemeenschappelijk belang” (lees: deal) 

en Picuskade niet zelf aankoopt, verdiende de Gemeente Eindhoven direct via deze Endinet constructie 

ruim € 8,7 miljoen”. 

2. “De Gemeente koopt het NRE terrein, NRE gebouw en overige gebouwen zelf ter waarde van € 12 

miljoen. Zij betaalt via de Endinet constructie feitelijk slechts € 2 miljoen. De Gemeente ontvangt via 

haar Endinet aandeelhoudersbelang bijna € 10 miljoen terug”.  

3. “De Gemeente “verdient” via twee gronddeals ruim € 18,7 miljoen inclusief het verkrijgen van grond en 

diverse gebouwen, w.o. het NRE gebouw, maar verliest de regie over het totaal gebied”. 

 

Onduidelijkheden in het proces  

Over deze transactie, de integriteit van handelen hierbij en gevolgen daarvan voor de ontwikkeling en potentie 

van het hele gebied, hebben wij een groot aantal vragen, waarover wij graag met u en het College van B&W van 

gedachten willen wisselen:  

1. Wat is de boekwaarde ultimo 2012 van de gronden en opstallen die onder punt A zijn genoemd (zie 

bijlage) en, indien afwijkend van de betaalde kostprijs van €12 miljoen, hoe is deze waardering tot stand 

gekomen.  

2. De Gemeente Eindhoven heeft sinds vele jaren een Nota Grondbeleid Eindhoven. Periodiek worden de 

prijzen hierin geïndexeerd en publiekelijk bekend gemaakt. Gelieve aan te geven hoe u tot de 

(exorbitant hoge) prijs van € 1.226 per m2 (bijlage punt B) bent gekomen en hoe dit gevoerde beleid 

past binnen de Nota Grondbeleid Eindhoven, overige uitgangspunten, het normenkader dat de 

Gemeente hanteert, maar daarnaast natuurlijk ook gerelateerd aan de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur.  

3. Hoe de boekwinst op de verkoop van de grond aan Stichting Wooninc uiteindelijk in de jaarrekening en 

welk jaar van de Gemeente is verantwoord (welk jaar, welke posten en voor welke bedragen).  

4. Hoeveel en onder welke post heeft de Gemeente Eindhoven ultimo 2012 in haar jaarrekening 

opgenomen voor de sanering van de grond op dit terrein.  
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Gevolg  

Een postzegelstrategie van de Gemeente is het gevolg. Het verknippen van het NRE terrein in delen, met de 

bedachte verkoopterm ‘Picuskade’, wordt door Wooninc nu zonder verbindende visie ontwikkeld. Wooninc heeft   

de grond destijds tegen een erg hoge prijs gekocht. Dit nadat er in de Raad over verkoop aan de Gemeente zelf 

was besproken en de grondprijs aansluitend 698% steeg in dezelfde periode! Wooninc onderhandelde in een tijd 

dat de economische vooruitzichten mogelijk anders waren dan de hedendaagse nieuwe realiteit. Zij is nu 

gedwongen een zeer groot bouwvolume neer te zetten. Dit volume sluit wonderbaarlijk aan op met het gelijktijdig 

opgestelde bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wijkt echter af van de goedgekeurde Ontwikkelvisie 2006. 

Op dit moment is de reactie van de Gemeente Eindhoven dat zij hier niets aan kan doen ‘omdat Wooninc bouwt 

binnen de kaders van het bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2007’. Is dit een kip-ei of ei-kip verhaal? 

Als Werkgroep Picuskade/NRE strijden wij voor integraal kwalitatieve gebiedsontwikkeling. Ons inziens gebeurt 

dit niet, omdat Wooninc met de rug naar het resterende NRE gebied toegekeerd ontwikkelt en noodgedwongen 

te veel, te hoog en met een werkelijk beschamend ambitieniveau wil gaan bouwen.  

 

Benodigde actie 

Wij zien graag dat het gebied en omgeving toekomstgericht wordt ontwikkeld, waarbij de nieuwe economische 

realiteit enerzijds en burgerparticipatie anderzijds de basisuitgangspunten vormen. Een hernieuwd overleg 

tussen Gemeente en Wooninc over grond, bebouwing en burgerparticipatie in het hele NRE-gebied dus inclusief 

de Picuskade zou een geweldige stap voorwaarts zijn.  

 

Het getuigt van politieke moed, visie in economisch moeilijke tijden. Als buurtbewoners en belangenbehartigers 

zijn we ervan overtuigd dat dit gebied in potentie een grote meerwaarde heeft voor de stad. Dat de middellange 

termijn winst vele malen hoger en een structureel karakter zal hebben dan de korte termijn gedachte met de 

grondtransactie die ons allen nu vreselijk in de weg zit. 

 

In afwachting van u (re)actie, verblijven wij.  

 

Met vriendelijke groet namens,  

 

 

Het Bestuur van Buurtvereniging Villapark Eindhoven en de Werkgroep Picuskade/NRE  

 

 

Bijlagen:  

A. Conform gemeentebesluit in 2010 zijn de percelen en opstallen F1511, F1767 en F1936 (totaal oppervlak 3 

ha 47a 3CA) van Endinet gekocht voor € 12 miljoen (€ 345 per m2). 

B. Conform gemeentebesluit zouden in 2010 de percelen F1933, F1934 en F1935 (totaal oppervlak 85a 41CA) 

van Endinet worden verkocht voor € 1,5 miljoen (€ 175 per m2), maar is vrijwel direct daarna gekocht door 

Wooninc voor € 10,47 miljoen (€1.226 per m2). Hiermee behaalt Gemeente een resultaat van € 8,71 miljoen. 


