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Uitnodiging	  aan	   Organisatie/Werkgroep/Stichting	  

	  	  

Uitnodiging	  aan	  

Sector/afd.	  

	  

Mw. I. Duffhues  namens Nicolaas Clopper Stichting Afw. 
Dhr. P. Struik voorzitter werkgroep Picuskade/NRE Aanw. 
Dhr. W. Cornelissen Lid werkgroep Picuskade/NRE Aanw. 
Dhr. J. Schellen Lid werkgroep Picuskade/NRE Aanw. 
Dhr. T. Lavrijssen Lid werkgroep Picuskade/NRE Aanw. 
Dhr. R. van Gool Lid werkgroep Picuskade/NRE Aanw. 
Dhr. J. Hüsken Henri van Abbe Stichting Aanw. 
Dhr. G. Geerts Henri van Abbe Stichting Aanw. 
Mw. H. van Vriesland Henri van Abbe Stichting Aanw. 
Dhr. J. van Hout Trefpunt Groen Eindhoven Aanw. 
Mw. M.A. Schreurs Gemeente Eindhoven, wethouder Aanw. 
Mw. M. Willemsen Gemeente Eindhoven, sector PM, projectmanager Aanw. 
Mw. S. Gijsbers Gemeente Eindhoven, sector PM, adviseur 

projectmanager 
Aanw. 

Dhr. C. Horsten  Gemeente Eindhoven, sector G&V, planeconoom Aanw. 
Mw. A. Cristini Studente TU/E, stagiaire bij de sector G&V Aanw. 
Mw. M. Groot Gemeente Eindhoven, sector GO, wijkcoördinator Aanw. 
Dhr. H. Wetzer Gemeente Eindhoven, sector GO, wijkcoördinator Aanw. 
Mw. M. van der Heijden Gemeente Eindhoven, sector Comm. Communicatie-

adviseur 
Aanw. 

Mw. J. Frissen Gemeente Eindhoven, sector PM, projectassistente Aanw. 
  
i.a.a.: DIV 
 
1  Opening 

Wethouder Schreurs opent de vergadering en heet alle aanwezigen van 
harte welkom.  
De Nicolaas Clopper Stichting heeft laten weten geen capaciteit te hebben 
voor deelname in de klankbordgroep, maar wil graag op de hoogte 
gehouden worden. 
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2  Voorstelronde 
De wethouder stelt voor om tijdens de voorstelronde ook aan te geven  met 
welke specialiteit men hier aan tafel zit. 
Geert Geerts, lid Henri van Abbe Stichting (hierna HvA), met ervaring in 
vastgoed- en projectontwikkeling. 
Hélène van Vriesland, lid HvA, buurtbewoner. 
Jos Hüsken, lid HvA; heeft een cultuurhistorisch bureau en zet zich in voor 
monumenten. 
Peter Struik, voorzitter werkgroep Picuskade/NRE. Deze werkgroep is in 
2012 opgericht en komt voort uit buurtvereniging Villapark. 
Hans Wetzer, gebiedscoördinator stadsdeel Strijp, maar vervangt nu Jannie 
Landa, de gebiedscoördinator van Tongelre (gemeente Ehv). 
Marloes Groot, wijkcoördinator Tongelre (gemeente Ehv).  
Joke Frissen, projectassistente NRE-terrein (gemeente Ehv). 
Marianne Willemsen, projectleider NRE-terrein (gemeente Ehv). 
Stefanie Gijsbers,  projectleider NRE-terrein (gemeente Ehv). 
Jacco Schellen, secretaris werkgroep Picuskade/NRE, buurtbewoner. 
Willum Cornelissen, lid werkgroep Picuskade/NRE. 
Joop van Hout, voorzitter Trefpunt Groen Eindhoven. Is milieudeskundige 
met als specialiteit luchtkwaliteit en duurzaamheid. 
Teun Lavrijssen, lid werkgroep Picuskade/NRE, bewoner. Is architect en 
stedenbouwkundige. 
Ruud van Gool, lid werkgroep Picuskade/NRE, architect en 
stedenbouwkundige. 
Corné Horsten, strategisch beleidsadviseur (gemeente Ehv). 
Arnika Cristini, studeert vastgoed aan de TU/e en loopt stage bij de 
gemeente Eindhoven. 

 

3  Stand van zaken B&W besluit van 21 mei 2013 
Op 21 mei 2013 heeft B&W besloten om de gebiedsontwikkeling van het 
NRE-terrein te starten en is akkoord gegaan met de volgende beslispunten, 
die door Mw. Willemsen worden genoemd en toegelicht: 

1. Kennisnemen van de geanonimiseerde marktconsultatie en akkoord 
gaan met opstarten van de gebiedsontwikkelingen. 

2. Akkoord gaan met de ontwikkelingsstrategie voor het totale gebied. 
Dit houdt in het 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 eventuele  vrijgekomen 
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. 
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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 (sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de 
gemeente Eindhoven) opdracht geven voor het uitwerken van plan 
van aanpak voor proeftuin in het kader van aanpak “Nieuwe ruimte 
2013”. 

6. Instemmen met het invoeren van 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. De extra lasten van parkeren voor de ambtelijke 
huisvesting als gevolg van het handhaven van gebouw 3 komen ten 
laste van de grondexploitatie. 

8. Op korte termijn opdracht geven voor een actualisering van het 
bodemsaneringsonderzoek. De aanbesteding voor het 
saneringswerk pas starten na een collegebesluit over de 
programma- en biedingfase (zie punt 3) en vervolgens de uitvoering 
van de sanering beginnen. 

Wethouder Schreurs laat weten dat de besluitvorming tot de ontwikkeling 
van het NRE-terrein een spannend proces  was. Op 21 mei heeft het college 
besloten tot een GO over te gaan.  Mede i.v.m. de huidige financiële situatie 
van de gemeente was het tot het besluit van het college niet zeker dat het 
NRE-terrein doorontwikkeld zou worden.  
Gebouw 5  
Er is voor gekozen om gebouw 5 te verkopen aan de initiatiefnemer van de 
Jazzclub omdat dit gebouw als trekkersrol gaat fungeren. Daarnaast 
genereert de verkoop cash flow waarmee een deel van de bodemsanering 
gefinancierd kan worden. ‘Eerst geld en dan iets doen’, aldus de wethouder 
die nogmaals benadrukt dat er geen geld is! 
Dhr. Schellen merkt op dat er NRE-gelden gereserveerd zouden zijn voor 
bodemsanering. De heer Horsten laat weten dat er in de aankoopprijs 
rekening is gehouden met het saneren van de grond. De verkoop van 
NRE/Endinet staat los van  de exploitatie van dit gebied. De exploitatie van 
het gebied dient sluitend te zijn.  
De gemeente heeft minimum bedragen vastgesteld voor de panden en de 
grond. Deze minimumbedragen zijn gebaseerd op taxaties in het verleden. 
Om een sluitende exploitatie te hebben, dienen de biedingen hoger te zijn 
dan deze minimumbedragen. Wanneer het programma hier aanleiding toe 
geeft is het mogelijk om een lagere bieding op het ene pand te 
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compenseren met een hogere bieding op een ander pand.  
Wethouder Schreurs merkt op dat we bij dit project van de huidige situatie 
uitgaan en in de huidige tijd het liquiditeitsprincipe hanteren.  
De kosten van de bodemsanering worden door de gemeente betaald.   
Proeftuin 
De gemeente wil zoveel mogelijk lokale regel- en wetgeving loslaten om 
daarmee ontwikkelingen in de stad beter en sneller te realiseren. De sector 
VTH werkt een plan van aanpak uit dat als generiek plan voor de hele stad 
gaat dienen.    
Dhr. Van Hout (TGE) vraagt hoe het in dit kader zit met het behoud van het 
cultuurhistorisch aspect van het NRE-terrein. Doel van de klankbordgroep is 
om elkaar te inspireren om dingen met elkaar te doen, te kijken naar 
kansen die er zijn en gezamenlijk zoeken naar verbeteringen. Er is minder 
regel- en wetgeving nodig als je van tevoren door overleg samen tot een 
akkoord komt over de gekozen richting, voor bijvoorbeeld de 
vleermuizenkolonie aan het Kanaal, parkeren etc., aldus de wethouder.   
Gebouw 3 
Het besluit om gebouw 3 te slopen om parkeren van de ambtelijke 
huisvesting te realiseren is terug gedraaid omdat: 
- het te zonde is om een typisch industrieel gebouw, dat gebruiksklaar is,  

te slopen voor parkeergelegenheid. 
- het gebouw mogelijkheden biedt voor het maken van een verbinding 

met het Kanaal. 
- het pand in tijdelijkheid te benutten is door de verschillende ruimtes te 

verhuren aan creatieve instellingen. Een van de huurders is de Stichting 
Beeldenstorm. 

Peelcentrale 
Er is door de gemeente en de Nicolaas Clopper Stichting subsidie 
aangevraagd voor het waterdicht maken van de Peelcentrale en het gebouw 
ernaast (gebouwen 11 en 10). De subsidie is inmiddels binnen en de 
Nicolaas Clopper Stichting zal een voorstel voor de uitvoering maken, 
omdat de stichting de ervaring heeft om het goedkoper uit te voeren en 
meer uit de subsidie kan halen, aldus mw. Van Vriesland . 
Verkeer en parkeren 
De ambtelijke huisvesting heeft volgens de parkeernorm een minimum van 
155 parkeerplaatsen nodig, waarvan er 87 rondom gebouw 3 en 25 op de 
kop van het Kanaal gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent een tekort 
van 43 parkeerplaatsen die elders opgelost moet worden (zoals huur 
parkeergelegenheid op een ander terrein/garage). Totdat de sanering van 
de grond wordt uitgevoerd kan er voorlopig op het NRE-terrein geparkeerd 
worden. Het parkeren van de Jazzclub wordt grotendeels opgelost door het 
dubbel gebruiken van de parkeerplaatsen van de ambtelijke huisvesting. 
Nieuwe functies dienen voor hun eigen parkeerplaatsen te zorgen. Er is op 
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dit moment nog geen plan beschikbaar waar alle parkeerplaatsen op staan 
ingetekend. 
Op het NRE-terrein zal ook al in tijdelijkheid betaald parkeren worden 
ingevoerd d.m.v. parkeerpalen, om te voorkomen dat het terrein als 
overloop gaat dienen. Ambtenaren betalen via een passysteem. Als de buurt 
er naar vraagt kan er bewonersparkeren worden ingevoerd. 
Dhr. Cornelissen laat weten dat de buurtbewoners zich de meeste zorgen 
maken over toekomstige parkeeroverlast als ambtenaren in hun wijk gaan 
parkeren en vraagt hoe dit voorkomen c.q. opgelost kan worden. Parkeren 
is een gebiedsoverschrijdend fenomeen, aldus de wethouder.  
De heer Cornelissen vraagt of het niet mogelijk is om auto’s ondergronds te 
parkeren. De wethouder antwoord hierop dat het niet de oplossing is voor 
het parkeerprobleem omdat het niet te financieren is. We willen ‘de stad’ de 
gelegenheid geven om plannen te realiseren. De taak van de gemeente is 
om te kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat het parkeerprobleem op 
een acceptabele manier wordt opgelost. Het is slimmer om verder te kijken 
hoe we met de auto omgaan. Dit zou in de binnenstadsvisie moeten worden 
opgenomen. Zij zal wethouder Helms vragen om in de volgende 
klankbordgroep aan te sluiten  om het parkeren te bespreken.   
Sanering 
De heer Hüsken vraagt of de sanering in een keer of gedeeltelijk wordt 
uitgevoerd. De sanering van de grond zal worden gestart na het B&W besluit 
over fase II (= uitkomst programma- en biedingenfase). De functies op het 
terrein zullen fasering van de sanering bepalen. Dit is een organische 
gebiedsontwikkeling, volgens de wethouder vergelijkbaar met de Natural 
Step methode: je bepaalt je einddoelen en maakt een eerste stap, bekijkt of 
die goed is en dan zet je de volgende.   

 

4  NRE vernieuwd proces , toelichting op proces – programma – 
planning van project NRE-terrein 
Marianne Willemsen licht toe wat er in fase II (programma- en biedingfase) 
gaat gebeuren: 
Op 21 en 25 juni a.s. worden er informatiebijeenkomsten gehouden voor de 
initiatiefnemers van plannen voor gebouwen, kavels met en zonder CPO 
verband of een combinatie gebouwen en kavels. Het doel is om inzicht te 
krijgen in de programmering, haalbaarheid en het ontwikkeltempo van de 
initiatieven. 
De initiatiefnemers krijgen tot eind september 2013 de tijd om hun plannen 
verder uit te werken en vervolgens een bieding uit te brengen. De uitkomst 
van de programmering en bieding zal ter besluitvorming aan B&W worden 
aangeboden. De exploitatie van het gebied moet sluitend zijn, hierbij wordt 
uitgegaan van (eerdere) taxaties en de grondprijzenbrief. De zes 
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selectiecriteria worden nogmaals gecommuniceerd (eerder al bij de 
marktconsultatie gemeld): 
- Behoud van cultuurhistorie  
- Mix van functies op het terrein 
- Haalbaarheid (financiering) 
- Eindgebruiker ontwikkelt 
- Koop of huur (bij voorkeur koop) 
- Bijdrage inrichting openbare ruimte 
Waarbij het aspect toepassen van duurzame energie in relatie tot de 
cultuurhistorische betekenis van het NRE-terrein wordt toegevoegd (voormalige 
gasfabrieken etc.) onder selectiecriterium Behoud van cultuurhistorie. In veel 
van de ingezonden plannen komt toepassing van duurzame energie voor. 
De heer Van Hout laat weten dat er voor de Bloemenbuurt plannen waren 
gemaakt voor            0-energie woningen, maar deze nooit zijn gerealiseerd. Hij 
zal deze informatie  
naar mw. Willemsen sturen.  
Om de maximale ambitie op dit terrein te realiseren is niet alleen het 
hoogste bod doorslaggevend maar een combinatie van bod, programma en 
functie. 
Na indienen van alle biedingen zal er eerste ambtelijke selectie 
plaatsvinden. Het resultaat van deze selectie wordt voorgelegd aan het 
college. Wanneer het college akkoord is kunnen de plannen verder worden 
uitgewerkt. Met de geselecteerde initiatiefnemer wordt een 
reserveringsovereenkomst afgesloten en wordt er een 10% aanbetaling 
gevraagd. In een latere fase wordt de koopovereenkomst gesloten. 

5  Rol van klankbordgroep  
Wethouder Schreurs maakt duidelijk dat het doel van de klankbordgroep is 
om elkaar te inspireren en te versterken. In deze groep moeten diverse 
partijen vertegenwoordigd zijn, zoals de Henri van Abbe Stichting, de 
Nicolaas Clopper Stichting, Trefpunt Groen Eindhoven, de werkgroep 
Picuskade/NRE en waar meerdere partijen zich bij kunnen aansluiten, zoals 
de ‘paters’, Mariënhage, Rochusbuurt e.a. Voor bepaalde thema’s kunnen er 
vanuit de klankbordgroep kleinere werkgroepen worden opgericht.  
De deelnemers van de klankbordgroep leveren vanuit hun expertise een 
bijdrage aan de totstandkoming van deze gebiedsontwikkeling ter 
ondersteuning van en in samenwerking met de initiatiefnemers. 
Voor de wethouder staat in het proces van de ontwikkeling van het NRE-
terrein de initiatiefnemers centraal. ‘Dit is primair hun ontwikkeling. We 
leven in een andere tijd, sommigen hebben het hard te halen. De Jazzclub 
wil hier haar droom realiseren, dat moeten we omarmen.’ Op vragen van de 
werkgroep met betrekking tot de totale integrale benadering die vanuit de 
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werkgroep is aangedragen, benadrukt ze dat alle betrokkenen een eigen rol 
hebben in dit proces. Bij de inrichting van de openbare ruimte komen alle 
belangen bij elkaar en is dus van het openbaar bestuur, in de zin dat het de 
rol van het openbaar bestuur is om tussen alle belangen een optimaal 
evenwicht te borgen. 
Het randvoorwaardelijk proces inrichten, volgens het voorstel van de 
werkgroep is geen optie, vooraf komt er dan ook geen blauwdruk. Deze 
klankbordgroep moet iets toevoegen. Het is het grotere gremium waarin je 
mee kunt denken, alles uitwisselt en expertise deelt.  
De ontwikkeling van Picus kade moet los worden gezien van het NRE-
terrein omdat het een andere eigenaar heeft. ‘Er wordt in overleg tussen de 
projectleiders van Picus kade, ambtelijke huisvesting en NRE-terrein 
gezocht naar een integrale oplossing van parkeren, verkeer en inrichting 
van de openbare ruimte.’ 
De heer Cornelissen geeft aan dat de werkgroep slecht op de hoogte is 
gehouden van de voortgang en ze veel kan organiseren, zoals het 
aanleveren van een stedenbouwkundig plan. De gemeente heeft tot nu toe 
niets gedaan met de ideeën die de werkgroep heeft aangedragen. De 
wethouder blijft op het standpunt dat het primair om de initiatiefnemers 
gaat, de klankbordgroep heeft, samen met de initiatiefnemers, een rol in 
het vormgeven van de openbare ruimte. Hierbij moet er gekeken worden 
naar de uitdagingen die er liggen en die samen oppakken.  
Onderwerpen kunnen eerst in een werkgroep worden uitgewerkt, waarbij 
breder gekeken kan worden dan het NRE-terrein, zodat de ontwikkelingen 
in de omgeving meewegen en dan in de klankbordgroep worden besproken.  
De informatie die in de klankbordgroep wordt gedeeld, dient voor alle 
partijen relevant te zijn. 
Streven is dat iedereen bij de volgende klankbordgroep vergadering begint 
op hetzelfde niveau qua kennis.  

6  Rondvraag 
Dhr. Hüsken laat weten dat hij graag zo snel mogelijk aan de slag wil om 
vanuit zijn expertise, indien gewenst, de initiatiefnemers te adviseren bij 
het maken van hun definitieve plannen. 
Dhr. Struik had graag eerder met de wethouder gesproken. Hij hoopt dat de 
communicatie tussen de Picuskade/NRE werkgroep en projectleider 
geïntensiveerd wordt. Volgens hem blijft de integrale aanpak van de 
omgeving (Picus kade, Mariënhage, NRE etc.) randvoorwaarde voor 
toekomstig succes. De werkgroep wil zich positief inzetten.  
Mw Willemsen onderschrijft het belang van goede communicatie met alle 
betrokkenen. Echter het contact met de initiatiefnemers heeft op dit 
moment voorrang.  
Wethouder Schreurs spreekt nogmaals uit dat ze in de klankbordgroep 
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constructief i.p.v. destructief wil overleggen en de focus moet liggen op de 
dingen die we wel met elkaar kunnen realiseren. Dit is wat haar betreft de 
laatste keer dat oude koeien uit de sloot worden gehaald. Onderwerp van 
gesprek binnen de klankbordgroep is primair de gebiedsontwikkeling van 
het NRE-terrein, niet de ontwikkelingen daaromheen zoals de ontwikkeling 
van de Picuskade. . 

7  Sluiting 
Besloten wordt om eind augustus 2013 een 2e klankbordgroep te 
organiseren met de focus op de initiatiefnemers. Tijdens de inleiding zal de 
heer Van Hout (TGE) met hulp van mw. Van Vriesland (Van Abbestichting) 
een presentatie verzorgen over de flora en fauna in relatie tot doorgaande 
structuren en het in kaart brengen van andere infrastructuren van het NRE-
terrein en omgeving, zoals de ecologische verbindingszones met 
aansluiting op het Villapark. Dhr. Van Gool (wg Picuskade/NRE) zal een 0-
optie aanleveren voor aansluiting van het NRE-terrein op de andere 
gebieden (Picus kade, Mariënhage, Kanaaldijk Zuid en het Havenhoofd), 
zoals de werkgroep Picuskade/NRE dit heeft verwoord in hun 
visiedocument.  
Daarnaast zullen de initiatiefnemers van gebouw 3 en 5 worden gevraagd 
om hun plannen voor de gebouwen te presenteren. 
Wethouder Helms zal gevraagd worden om aan te sluiten bij de volgende 
vergadering in verband met vragen over de verkeersproblemen binnen de 
ring.  
Mw. Willemsen bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst allen een 
goede zomer toe. 
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