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sAM ENVATTI NG

INLEIDING

0nderdeeIvan het Afsprakenkaderwonen, oktober 2017 is de bestuursopdracht ten aanzien van de negen

majeure locaties. Het betreft Aarte, Brandevoort, Btixembosch, Ekenrooi Zuid, Nuenen West, Meerhoven Bosrijk

en Meerrijk, Tongetresche Akkers, Waatre Noord en Zitverackers.

AFSPRAAK F

"Het SGE heeft een bestuursopdracht voor de aanpak van een negentaI majeure projecten gegeven. Deze

opdracht wordt in 2018 concreet uitgewerkt en vervotgens jaartijks gemonitord in SGE verband en met de

provincie. Het gaat hierbij voorat om een nadere positionering en profitering van de tocatie in de regio, de

daarop afgestemde programmering en de fasering in tijd'

Wanneer een gemeente naar aanteiding van de uitwerking van de negen majeure projecten een ftankerend

arrangement wenst op te stetten vindt dit ook in 2018 ptaats. "

Hierbij wordt dus de nadruk getegd op een nadere positionering en profitering in de regio. de daarop afgestemde

programmering en de fasering in tijd. Het coördinatieteam is aan de stag gegaan met deze opdracht en heeft

reeds per majeure locatie aanbevel.ingen en suggesties aan de projectleiders van de tocaties meegegeven.

De bestuurders hebben in het portefeuitlehoudersoverleg van 21 december 2017 deze aanbevelingen en

su g gesties overgenom en.

Het onderdeeI programmering kan echter votgens het coördinatieteam op dit moment niet voldoende

worden uitgewerkt. Hiervoor heeft zij kaders in de vorm van een regionale visie op wonen en bijbehorende

marktonderzoekfen) nodig. Deze visie wordt echter pas dit jaar opgestetd. Dat zou betekenen dat de

bestuursopdracht pas eind 2018/begin 2019 afgerond zou kunnen worden. Het merendeetvan de majeure

projecten kan daar niet op wachten omdat er enerzijds behoefte is aan deze woningen en anderzijds

bestemmingsplannen geactuatiseerd, gewijzigd dan weI opgestetd moeten worden. Daarom is in het

portefeuitLehoudersoverteg van 2ó oktober en 21 december 2017 besloten het onderdeeI programmeren, voor

nu uit de Bestuursopdracht te haten en ten aanzien van de locaties ptanotogische voorwaarden in de nieuwe

bestemmingsplannen mee te geven.

RFSI.]LTAAT BESIUURSOPDRAC!I I NEGEN IVlAJFURE L.OCAT FS
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RESU LTAAT

vtstE oP wol{Eil
Zoals aI eerder aangegeven heeft het SGE op dit moment geen regionaLe visie op wonen. lnmiddeLs is gestart

met de voorbereidingen voor deze visie en de verwachting is dat deze eind 2018 gereed is. In deze visie wordt

op hoofdtijnen de gewenste ontwikketingen van de woningmarkt binnen het SGE omschreven, zowet op de

middettange termijn ftot aan 2028) ats op de lange termijn [tot aan 2040). Het uitgangspunt van deze visie

is dat er votdoende woningen zijn om de groei van de bevotking op te vangen, instromers aan te trekken

en doorstromers vast te houden voor de regio. Maar ook streven we aLs SGE naar betaatbaarheid, kwaLiteit

en een aanbod van aantrekkel.ijke, unieke, toonaangevende, innovatieve en gevarieerde woonmitieus. De

kwadrantenbenadering en de brainportprinciptes worden nader uitgewerkt en krijgen hun pl.ek in deze visie.

Deze regionate visie op wonen wordt vervolgens gebruikt om te hetpen bij het programmeren van de benodigde

en of gewenste woningen in nieuwe bestemmingsp[annen.

AFSTEII H EN VAN PROJ ECTEI{

ln het Afsprakenkader is onder Afspraak Q aangegeven wetke ptannen regionaaI afgestemd worden. Via het

coördinatieteam worden deze ptannen aan het portefeui[[ehoudersoverteg voorgetegd. De provincie ziet er op toe

dat de plannen regionaaI afgestemd worden, wanneer bij het vooroverteg btijki dat dat niet het gevaI is worden de

plannen door de provincie niet in behandeting genomen.

Voor de majeure projecten betekent dit dat bij een nieuw bestemmingsptan van meer dan 75 woningen in

stedel.ijke kernen en in Landel.ijke kernen meer dan 25 woningen, deze regionaaI afgestemd dient te worden.

AAIIBEVELII{GEII EII SUGGESTIES

Het coördinatieteam heeft de majeure locaties vooraI op onderstaande onderdeten beoordeeld:
. De doelgroepen, voor wie wordt het plan gebouwd?

. Past het gekozen woonmilieu bij deze doelgroep?

n De wijze waarop met de Brainport principtes rekening is gehouden

n De faseerbaarheid van de ontwikketing, kan de wijk zel.fstandig funciioneren wanneer tussentijds de vraag

naar woningen [aI dan niet tijdetijk] uitvatt?

" Fl.exibiLiteit van de plannen om in te kunnen spelen op gewijzigde marktomstandigheden en of doetgroepen

" Watishetonderscheidenevoorderegio?lsdepl.ekherkenbaarinderegio?Weetjewaarjebent?

" Goede verbindingen met de regio {denk aan H0V, fietssnelwegen etc.}

n Consequent uitwerken van het fstedenbouwkundigl concept, bijvoorbeeLd in overeenkomsten of in

beel.d kwal.ite itspta nnen.

o Kunnen zekerheden geboden worden dat de kwatitaiieve adviezen geborgd worden.

Per locatie zijn bovenstaande onderwerpen in meerof mindere mate aan de orde en of van betang..

Het coördinatieteam heeft per locatie aanbevetingen en suggesties meegegeven.

RESULIAAI BESI-UURSOPDRACH I NEGEN Ñ1A.JiURT. TOCATIES &
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PLANOLOGISCHE YOORWAARDEN

Bij de beoordeting van de locaties is de faseerbaarheid een betangrijk onderwerp. Dit zorgt ervoor dat de

fLexibitite¡t binnen de tota[e ptanontwikketing wordt behouden. Etke te reatiseren fase dient ats zelfstandig

stedenbouwkundig geheel. te kunnen functioneren. Ook moet worden voorkomen dat de wijk ats geheel

'onafgerond'oogt doordat een fase onvoldoende aansluit bij bestaande bebouwing en/of reeds gereatiseerde

deten van het pLan. We streven een vorm van organisch ontwikketen na. Mocht in de toekomst btijken dat een

latere fase niet gereatiseerd kan worden [bijvoorbeel.d omdat er geen behoefte isl, dan is er al.tijd sprake van

een goede afronding.

0m tegemoet te komen aan de huidige markt en de fasering en fl.exibiLiteit maximaat in te kunnen zetten

gaan we in principer uit van een directe bouwcapaciteit voor ca 5 jaar [2018-2022]. Voor deze deten van

het bestemmingspl.an wordt een directe bouwtitel meegegeven. Voor de bouwcapaciteit daarna wordt een

uitwerkingspl.icht opgenomen. Wanneer het bouwtempo hoger is dan gedacht, kan natuurtijk eerder de

uitwerkingspticht ingezet worden. De behoefte dient nog wet via de Ladder van duurzame verstedel.ijking te

worden aangetoond.

RFSt]I TAAT BFSTUURSOPDRACHT NEGEN I/AJFURE LOCATlFS

I De bestuurders z¡jn hier bij enkele projecten van afgeweken.
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DE AANBEVELINGEN, SUGGESTIES EN
PLANOLOGISCH E VOORWAARDEN PER
GEB IEDSONTWIKKELING:

AARLE

AANBEvËLlt{GEN vAt{ xe r coönoINATtETEAM

" Werk het stedenbouwkundig ptan/woonmitieus nader uit aan de hand van de doetgroepen zoals ze bepaal.d
zijn. Aandachtspunt daarbij is de aansiuiting van een btauwe leefwereld met coitectieve woonerven.

. Biedt ook kavets voor P0 en CPO aan.

' Houd de hoge duurzaamheidsambities vast en neem deze ook op in de overeenkomstfenl met derden.

" Garandeer goede duurzame verbindingen [fiets/ov/deetauto's] naar werktocaties en voorzieningen.
n Neem in het BeeLdkwatiteitspLan de Brainport principtes op en houd hieraan vast

' Een goede faseerbaarheid en ftexibil.iteit moeten onderdeel zijn van het plan. Wanneer de vraag naar
woningen afneemt of stitvatt, dient het aI gebouwde deeI van de wijk zetfstandig te kunnen functioneren en
afgerond te ogen. Volgens de toeLichting wordt in een aantaI kleinere fasen gebouwd, houdt dit vast en houd
hier ook rekening mee in de aanleg van het openbaar gebied.

' Probeer de voorgestetde bijzondere woonmitieus aI in een vroeg stadium te realiseren en onderzoek of deze
wetticht deels ook meer in het centrum van het pl.an mogel.ijk zijn;

" Wanneer de Ruimte voor Ruimteregeting toegepast wordt tetten deze woningen wel mee in de aantalten in
retatie tot de provinciate prognoses, denk dus goed na over het toepassen van deze regel.ing.

' De mogetijkheid van een supermarkt tijkt op gespannen voet te staan met de regionale detaiLhandel. visie.
Leg dit voor aan de regionate detaithandelscommissie.

SUGGESTIES YAN HET COORDI NATIETEAI,I

" Wetl.icht kan de onderscheidenheid van het ptan vergroot worden door de relatie tussen het Landschap

[Groene Woudl en de thematisering f kl.einschatigheid, voedsetproductie en duurzaamheid/circul.air bouwenl
nog steviger aangezet worden. BijvoorbeeLd door het bevorderen van houtsketetbouw

PLAI{OtOG ISCH E VOORWAARD E N

ln Aarte worden maximaal 880 woningen gereatiseerd. De verwachting is dat de tooptijd van het project Langer is
dan vijf jaar. Daarom wordt er in het ontwerp bestemmingsptan gewerkt met een rechtstreekse bouwtitel. en met
een uitwerkingspticht. Voor ca 570 woningen wordt een directe bouwtitel opgenomen en voor ca 310 woningen
wordt gewerkt met een uitwerkingspticht. De 570 woningen worden in ó fasen gereatiseerd f donkergeel.l.ELke
fase vormt een afgerond geheet.

BRAI{DEVOORT

AANBEVELI}IGEN VAI{ HET COöRDINATIETEAI{

" Goede faseerbaarheid en fLexibil.iteit moeten onderdeel zijn van het plan. Heb aandacht voor de
faseerbaarheid van de verschi[[ende deetptannen en zorg ervoor dat wanneer de vraagt stiLvaLt het gebouwde
deel van de wijk kan functioneren en afgerond oogt.

' Zet vol in op het BSD. D¡t is tenstotte het onderscheidende in woonmitieus dat Hetmond de regio te bieden
heeft. Zorg wel dat dit niet gaat concurreren met Brandevoort Zuid.

' ln de presentatie is niet nadrukketijk ingegaan op de duurzaamheidsambities. Wij verwachten dat hier
maximaat op wordt ingezet, E dat deze, waar nog mogel.ijk ook opgenomen worden in de overeenkomst{enl
met derden.

R ESU LÌ AAT B ËSTU U RSOPDRAC H I NEG EN IVlAJ Et.] RE IOCATI ES 6
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a

a

a

Neem in het Beeldkwatiteitsptan de Brainport principtes op en houd hieraan vast

Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deetauto'sl naar werklocaties en voorzieningen.

Breng in beeLd op wel.ke wijze de bestaande bedrijven in ptandeel. Kranenbroek ingepast kunnen worden en

wat voor gevolgen dit heeft voor de ptanontwikketing.

Wanneer het niet Lukt om het concept voor BSD vast te houden, dient het aangepaste plan weer aan de

portefeuittehouders te worden voorgetegd.

SUGGESTIES VAN HEl COöRDINATIETEAM
. Ten aanzien van de ontwikkel.ingen ten noorden van het spoor adviseert het coördinatieteam dit Los te koppe[en

van Brandevoort zuid en een separate ontwikketing van te maken, in ieder geval wat betreft thematisering,

uitstrating, marketing. Stuit hierin aan bij het beetd van Smart District/de wijk van de toekomst.

PLANO LOG ISClI Ê VOORTVAARD E II
Voor Brandevoort Noord IBSDI, wordt een nieuw bestemmingsptan opgestetd. Het gaat in totaaI om ca 1.500

woningen en deze worden niet binnen 5 jaar gerealiseerd. Vandaar dat in het bestemmingsptan gewerkt gaat

worden met een rechtstreekse bouwtitel. en uit te werken bestemmingen. Voor het gebied de Marke lca 900

woningenl wordt een directe bouwtitel. gebruikt en voor Kranenbroek lca ó00 woningenl een uit te werken

bestemming.

BLIXEHBOSCH

AAT{BEVEI.II{GEI¡ I/AN HET COöRDINATI ETEAII
. Biedt ook kavels voor P0 en CPO aan om te komen tot een meer gevarieerd woonmitieu.

. Ga uit van hogelrel duurzaamheidsambities dan wettetijk is verpLicht. En leg deze ambities vast in de

overeenkomst met ontwikketaar[s).
. Garandeer goede duurzame verbindingen {fietslov/deetauto'sl naar werktocaties en voorzieningen.

STJGGÉsTIES VATI H ET COö RDI I{ATIETEAI.{
. De hoogteverschitlen in het pl.an zouden nog meer kunnen worden gebruikt om tot een uitdagend

woonktimaat te komen, bijvoorbeetd door ook aan de zuidetijke begrenzing woningen in de rand van het

ptateau te ptaatsen. De beoogde architectuur met antracietkteurige daken leent zich bij uitstekvoor de

geintegreerde toepassing van PV-paneten. Onderzoek of dit mogeLijk is in aanvulting op de reeds geuite

ambitie om de wijk gastoos te reatiseren
. De noord-zuidstraten Lijken vooral. ingericht t.b.v. ontsluiting van de parkeerhoven. Door deze als

verbl.ijfsgebied in te richten, waarbij de auto te gast is, wordt de retatie met de groene randen versterkt.

n Noem Btixembosch geen stedel.ijk woonmitieu.

FLANOI.OG!5C}IE VOORWAARDEN

ln Bl.ixembosch/ptateau worden nog ca 180 woningen gebouwd en deze worden votgens het projectteam binnen

5 jaar gereal.iseerd. Binnenkort wordt het bestemmingsptan voor het ptateau opgeste[d. Hierin wordt voor deze

1 80 woningen een rechtstreekse bouwtiteI opgenomen.

l{uEt{Et{ wEsT

AAITIBËVELINCEN VAâI HET COöRÐIilIATIETEAM

' Uitgangspunt is dat Nuenen west een regionale uitbreidingswijk is. Actuatiseer daarop de kernwaarden en

breng in beetd voor wie gebouwd wordt, wie de doetgroep is. 0ntwikket daar het passende woonmilieu bij.

" Ga uit van hogelrel duurzaamheidsambities dan wettetijk is verpticht. En [eg deze ambities vast in de

overeenkomst met ontwikkelaar[s].

RESULIAAT BESTUURSOPDRACHT NEGFN ivlA]EURE I,.OCAT ES
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a

a

a

Neem, vooruittopend op de regionale visie op wonen (meer) middel.dure huurwoningen op in het pl.an.

Garandeer goede duurzame verbindingen {fiets/ov/deetauto's} naar werktocaties en voorzieningen.
Neem in het Beetdkwal.iteitspLan de Brainport Principtes op en houd hieraan vast.
Goede faseerbaarheid en fl.exibititeit moeten onderdeeI zijn van het pLan. Heb aandacht voor de
faseerbaarheid van de verschittende deelptannen en zorg ervoor dat wanneer de vraagt stiLvaLt het
gebouwde deel van de wijk kan functioneren en afgerond
Breng de meerwaarde van de ptanvorming in de groenbtauwe mantel nadrukkel.ijklerl in beel.d en breng,
eventueeI met extra investeringen de natuurwaarden omhoog.

SUGGESI|E ì/Ail l{ ET C00RDINATIETEAIT{
0p dit moment zijn er geen suggesties.

PLA}IO LOG ISCI{ E VOO RTYAARD E N

ln Nuenen west worden nog ca 1.475 woningen gerealiseerd, hiervan zijn al. ca 250 woningen zeerver in de
planontwikkeling. Voor de overige woningen fca 8001 ten zuiden van de Europataan wordt een rechtstreekse
bouwtitel opgenomen. De overige 425 woningen ten noorden van de EuropaLaan krijgen een uii te werken
bestemming mee in het op ie stetlen bestemmingsptan.

HEERHOYE llr l,lE ERRIJK

AAI{ BEVELINOEN VAIT HET COöRDII{A1I ETEAù{
Wij verwachten dat hier - binnen de ruimte die de huidige fase qua contractvorming en planning nog biedt -
maximaaI op de duurzaamheidsambities wordt ingezet.

PLAI{ OLOG IsCH E VOO RWAARDEI{
De ptancapacite¡t voor Meerrijk [ca 300] wordt volgens het projectteam binnen 5 jaar gereaLiseerd. Binnenkort
wordt het bestemmingsptan hiervoor opgesteLd dan weI geactuatiseerd. ln het ptan wordt voor deze capaciteit
een directe bouwtiteI opgenomen.

IOIIGEtRESCHE AKKERS

ÂANBEVELTNGEN VAN I{ET COöRf¡INATIETEAM

" Neem de versnettingsopgave op in de te maken afspraken met de ontwikkelaar.

' Neem de uitgesproken duurzaamheidsambities op in de te maken afspraken met de ontwikkelaaren laat zien
waar de Duurzame OntwikkeLingsdoeten in terug komen.

" Vraag de gemeente Eindhoven of zij op een andere wijze met de parkeernormen om kan gaan waardoor
appartementen aan de kade wel mogetijk zijn en er meer verdicht kan worden.

" Behoud de ingestagen weg qua stedenbouwkundigpLan in het nieuwe beeLdkwal.iteitsplan. Neem de Brainport
principtes hierin op een houdt er bij de uitwerking aan vast. Zoek eventueel moderne en hoogwaardige
bouwstijten op om daarmee meer nuancering aan te geven t.o.v. andere majeure projecten zoals Nuenen West
ln dat kader adviseren wij ook om etke verwijzing naar Landetijk en of dorps wonen weg te haten.

s{'ûGËSTIF5 VAù{ !.{ET EOd}RÐIT{ATIËTËAå{

' Door in de marketing meer gebruik te maken van alte sportfacil.iteiten die al. in het gebied aanwezig zijn
Iroei verenigingen, voetba[ & tennis] kan meer tegemoet worden gekomen aan de Brainport Principl.es.

" Benut de kwaliteiten van het kanaal en aangrenzende openbare ruimte.

RESUTIAAT BESTUUI.ìSOPDRACi_IT NEGEN IVlAJEURE LOCAI ES Õ
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PLANOLOG ISCI{ E YOORWAARD E N

ln TongeLresche Akkers worden nog ca ó00 woningen gebouwd en deze worden votgens het projectteam binnen

5 jaar gereal.iseerd. Met de ontwikketaar zijn reeds versnettingsafspraken gemaakt. Binnenkort wordt het

bestemmingspl.an opgestel.d. Hierin kan voor deze ó00 woningen een rechtstreekse bouwtiteI opgenomen worden.

WAALRE NOORD EN EKEI{ROOI ZUID

AANBEVELINGEI{ YAN HET COöRDINATI ElEAI,I
. Breng in beetd voor wie fase 2 (Heistraat zuidl gebouwd wordt, wie de doetgroep is en ontwikkeI daar het

gewenste [exctusievel woonmitieu bij. Maar daarbij gebruik van de Brainport Principtes.

. Maak onderscheid tussen heiwoonmitieu van fase 2 lHeistraat zuidl en datvan Ekenrooi en/of Waatre Noord

fase 3.

' Garandeer goede duurzame verbindingen [fiets/ov/deetauto'sl naar werktocaties en voorzieningen.

. Ga uit van hogelrel duurzaamheidsambities dan wetteLijk is verplicht. En leg deze ambities vast in de

overeenkomst met ontwikketaar[s).
. Neem in het BeeLdkwal.iteitspl.an de Brainport Principtes op en houd hieraan vast in de onderhandelingen

met derden.
. BepaaI aan de hand van de nog op te stel.l,en Visie op wonen wetke locatie Fase 3 in Waatre Noord of Ekenrooi

Zuid het beste ats eerste tot ontwikkeLing gebracht kan worden en de andere locatie dan na2025.

SUGGESTIES YAI{ HET COöRDINATIETEAI¡I

Gezien de fase van de ptanvorming zijn er op dit moment geen suggesties.

PLANO LOG ISCH E VOORWAARDET{

ln Waalre noord fase 1 en 2 worden nog ca 200 woningen gebouwd en deze worden votgens het projectteam

binnen5jaargerealiseerd. Perfasewordteenbestemmingsptanopgesteld.Hierinwordenrechtstreekse
bouwtitets opgenomen. Wanneer te zijne tijd of Ekenrooi Zuid of fase 3 in Waatre Noord aan bod is kan hiervoor

een bestemmingspl.an met een rechtstreekse bouwtiteI opgestetd worden Ibeide [ocaties hebben een capaciteit

van ca 200 woningenl.

ZILYERACKERS

AAI{ BEVELINGEN VAiI HEf COöRDINATI ETEAI,I
. 0ntwikkel. gewenste woonmilieus passend bij de benoemde doe[groepen

. Een goede faseerbaarheid en ftexibititeit moeten onderdeel zijn van het ptan. Uitgangspunt is dat de wijk

zel.fstandig moet kunnen functioneren en afgerond moet ogen bij een stil.val.l.ende of afnemende vraag naar

woningen. Votgens het coördinatieteam is dat bij een combinatie van [inten en patchwork minder goed

mogelijk. Maak een ptan waarbij de faseerbaarheid en ftexibititeit maximaaI is'
. Garandeer goede duurzame verbindingen ffiets/ov/auto'sl naar werktocaties en voorzieningen.

. Ga uit van hoge(re) duurzaamheidsambities dan wettetijk is verplicht. En leg deze ambities vast in

onderhandelingen met derden.
. Bied meer zekerheid dat de gepresenteerde trendontwikkelingen [anden in de gebiedsontwikkel.ing en dat het

concept behouden wordt.

5UGTESTI E5 VAII }IET COöRDINATIETEAI,I

Kijk of het mogetijk is om op korte termijn al. initiatieven te ontptooien waarmee het dorp Huysackers verbonden

wordt.

RESUI TAAT BESTUURSOPDRACHT NEGEN iVAJFURE LOCATIES I
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PLAI{OtOG ISCH E VOORWAARD E N

Het ptanconcept Zilverackers-overige twee dorpen is op dit moment onvotdoende uitgewerkt om ptandeten met
een directe bouwtiteI en deten met een uitwerkingspl.icht te benoemen.

De gemeente heeft een viertaI ruimtelijke scenario's aan de raad voorgetegd. ALl.e ruimtel.ijke scenario's spelen
onder andere in op de gewenste ftexibititeit. Rekening houdend met de opmerkingen van het coördinatieteam
wordt de komende tijd het scenario "onthaast wonen" uitgewerkt tot een concreet p[anconcept. Dit concept wordt
voorzien van een ontwikkelstrategie. 0p basis van planconcept en ontwikkel.strategie kan bepaal.d worden wetke
deten gaan vatten onder bestemmingsptannen met een directe bouwtitel. dan wel bestemmingsptannen met een
uitwerkingspl.icht.

PROCESAFSPRAKEN

ln deze notitie ¡s per locatie een advies gegeven over de profiLering, positionering, fasering en de planologische
voorwaarden van het project. Bij deze adviezen horen de votgende procesafspraken.

1. De projectteams gaan aan de stag met de aanbeve[ingen. Voordat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage
wordt gel.egd wordt de wijze waarop de aanbevelingen opgevotgd zijn door het gemeentel.ijk projectteam aan
het coördinatieteam voorgetegd. Het coördinatieteam toetst of dit op een juiste wijze is gebeurd. Zij adviseert
het portefeuittehoudersoverteg hierover.

2. ALs het ontwerp bestemmingsptan pas in procedure wordt gebracht wanneer de regiona[e visie op wonen
gereed is, wordt dit ontwerp ptan atsnog getoetst aan deze visie op wonen. De toetsing wordt uitgevoerd door
het coördinatieteam en aan de portefeuitlehouders voorgel.egd.

3. Wanneer een uitwerkingspl.icht wordt uitgewerkt in een uitwerkingspl.an wordt dit plan aan de
portefeuitlehoudersoverteg voorgetegd, dit wordt ook opgenomen in de uitwerkingsregel.s van het op te stelten
bestemmingsptan

4. Tevens wordt in de uitwerkingsregels opgenomen dat de regiona[e behoefte aan de uitwerking aangetoond
moet worden fook a[s de Ladder van duurzame Verstedetijking tegen die tijd niet meer zou bestaan).

5. Wanneer het opnemen van een uitwerkingspl.icht in het bestemmingsplan niet past bij de reeds gemaakte
afspraken tussen gemeente en private partijen dient de overeenkomst tussen deze partijen hierop aangepast
te worden.

ó. At[e nieuwe bestemmingsptannen worden regionaaI afgestemd volgens de spel.regels die door de bestuurders
zijn opgesteld.

7. 1 maal perjaar worden de gemaakte afspraken geëvatueerd door het coördinatieteam en voorgetegd aan het
portefeu ittehoudersoverteg.2

'? 
De Prov¡nc¡e toetst in het kader van de e¡gen verantwoordetijkheid, vastgetegd ¡n de Verordening Ru¡mte, de bestemmingsptannen op de hiervoor geldende regets en
hândett hierb¡j ¡n de geest van het medê door de provinc¡e vastgestetde Afsprakenkader en deze bestuursopdracht.
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1. tt{LEtDtl{G

1.1. V00RAF

Het Stedetijk Gebied Eindhoven wenst krachtig samen op te trekken door gezamentijk afspraken te maken op

het gebíed van wonen. De negen gemeenten witten een passend en ftexibel woningaanbod ontwikketen met de

daarbij behorende gevarieerde woonmilieus. Woningen en woongebieden moeten beide de hoge en innovatieve

kwal.iteit hebben die past bij de Mainport Brainport status en het DNAvan dit gebied. Zij wenst aantrekkel'ijke

woonmilieus te ontwikkelen. Daarmee kunnen woningzoekenden van binnen en buiten de regio worden

geaccommodeerd.

Hiertoe hebben de negen gemeenten een Afsprakenkader Wonen 201 73 opgesteLd. ln dit Afsprakenkader

hebben de cotteges en gemeenteraden niet atteen afspraken over het bouwen van voldoende woningen

gemaakt, maar ook over de kwaLiteit daarvan. Bovendien wordt hiermee ervoor gezorgd dat de bouwtocaties

etkaar versterken in ptaats van beconcurreren, vanuit de overtuiging dat daarmee zoweI de gezamentijke ats

iokate bel.angen zijn gediend. De eerste opgave is het bouwen van vo[doende woningen om de groei van de

bevol.king te facil.iteren en het huisvesten van de instroom. De tweede opgave is het realiseren van een aanbod

van hoge, toonaangevende en innovatieve kwal.iteit in gevarieerde woonmitieus: De juiste woningen voor de

juiste doelgroepen op de juiste ptekken.

Afgesproken is onder andere dat zoveel mogel.ijk ingezet wordt op de inbreidings-, herstructurerings en

transformatie locaties. Er worden in principe geen nieuwe uittegtocaiies ontwikkel.d. En voor alte nieuwe

woningbouwpl.annen gel.dt dat de Brainport principtesa toegepast moeten worden. Daarnaast wordt

een visie op wonen opgestetd en worden al.l.e woningbouwptannen gemonitord. 0ok worden alte nieuwe

bestemmingsptannen, met uitzondering van inbreiding, herstructurering en transformatieptannen op elkaar

afgestemd.

Over een aantaI majeure locaties is een afzonderl.ijke afspraak gemaakt. Het betreft Aarte, Brandevoort,

Bl.ixembosch, Ekenrooi Zuid, Nuenen West, Meerhoven Bosrijk en Meerrijk, Tongetresche Akkers, Waatre

Noord en Zitverackers. Deze tocaties worden aan de hand van advies van het coördinatieteam, bekrachtigd

door de portefeuittehouders door afzonderl.ijke gemeenten uitgewerkt. De woningen binnen deze locaties die

a[ ver in de ptanvoorbereiding zijn, kunnen zonder verdere afspraken gerealiseerd worden.

ln deze notitie wordt het resultaat van deze bestuursopdracht weergegeven

3 Afsprakenkader wonen 201 7, Aantrekketijke woonm¡tieus in Stedel¡jk Geb¡ed Eindhoven, oktober 201 7. Vastgestetd door atle negen gemeenteraden en t 3 december 20 1 7

vêstgestetd in het Regionaâl Ruimtelijk Overteg.
a Zie hoofdstuk 2 voor nadere toel¡chting van de Brainport principtes

RESI] t TAAT B T-STU U RSO PD RAC I-]T N ËG EN NIAJ EI] R E LOCATI ES
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I.2. ÐF BE5T1JURsOPDRACI.IT IñI IlET AFsPRAKËf{KAÍIER WONEàI 201?
ln het Afsprakenkader wonen 201 7 is onder afspraak F aangegeven dat:

"Het SGE heeft een bestuursopdracht voor de aanpak van een negentaI majeure projecten gegeven.
Deze opdracht wordt in 2018 concreet uitgewerkt en vervo[gens jaartijks gemonitord in SGE verband en
met de provincie. Het gaat hierbij vooral om een nadere positioner¡ng en profiLering van de locatie in de
regio, de daarop afgestemde programmering en de fasering in tijd.
Wanneer een gemeente naar aanteiding van de uitwerking van de negen majeure projecten een flankerend
arrangement wenst op te stellen v¡ndt dit ook in 2018 ptaats. "

ln datzetfde Afsprakenkader zijn over deze uitwerking nadere afspraken gemaakt

"Nadere afspraak over de negen majeure locaties
Het coördinatieteam werkt onder begeteiding van een bestuurder die geen bel.ang heeft bij de negen
majeure locaties nader uit. Het gaat om Aarte, Brandevoort, Btixembosch, Ekenrooi-Zuid, Nuenen West,
Meerhoven, Bosrijk, Meerhoven Meerrijk, Tongetrese Akkers, Waatre Noord en Zitverackers. Dit omvat
de positionering en profitering van de tocaties, de bijbehorende programmering en een fasering voor de
oplevering. Deze uitwerking vindt in 2018 pl.aats.

Hierbij gel.den de votgende uitgangspunten:

' Het Stedetijk Gebied opereert ats één woningmarkt, waarbij etke gemeente eigen potenties en
doeten heeft die duidetijk op elkaar zijn afgestemd. Eindhoven fen HeLmondl vervulten de functie van
arrival city, waar retatief veeI nieuwkomers komen en mensen hun wooncarrière starten. Voor een
deel stromen zij door naar andere gemeenten in het SGE. De randgemeenten zorgen er met hun
woningbouwptannen voor dat deze doorstroom mogel.ijk is lde functie van 'roLtrap'1.

' De woningmarkt is veela[ een boventokate opgave, waarbij de woningmarkt een groter gebied kan
bestrijken dan a[[een de eigen gemeente of het SGE.

. Locaties beconcurreren elkaar niet.
n De kwadrantenbenadering en de gedachte van meerdere rottrappen staan aan de basis van de

positionering en profitering van de tocaties.

' Per locatie wordt data gedreven gekeken naar voor wie gebouwd wordt, Lokaal. en of regionaat. Daar
wordt de programmering op afgestemd.

De ontwikketingen die aI in gang zijn gezet vormen het vertrekpunt voor deze verdieping. Deze
aanpassingen zijn voortgekomen uit eerder aangeteverde informatie door de betreffende gemeenten en
datgeen in de gesprekken met de bestuurders en gedeputeerde is besproken fzie tabeL l en 2)"

RESULTAAI BESIUi,]RSOPDRACN I NEGEN VA.]IURE LOOAT ES 1 ,
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1.3 PR0CES

Het coördinatieteam is na de zomer van 2017 onder begeteiding van wethouder Piet Machietsen (gemeente

girschotl met de bestuursopdracht aan de stag gegaan. Daartoe heeft zij o.a. de afgelopen maanden aan de

gemeentelijke projectteams van de majeure projecten om een nadere toelichting gevraagd, zowet schriftetijk

al.s mondel.ing. Op basis daarvan zijn bij enkel.e locaties al. tussentijds mondetinge adviezen gegeven' Enkete

projectteams zijn aan de sLag gegaan met de aanbevetingen uit het Afsprakenkader en de tussentijdse

adviezen van het coördinatieteam.

ln het Afsprakenkader is opgenomen dat de Locaties uitgewerkt worden, Hierbij wordt de nadruk getegd op een

nadere positionering en profil.ering in de regio, de daarop afgestemde programmering en de fasering in tijd.

VooraI het onderdeeI programmering kan votgens het coördinatieteam op dit moment niet uitgewerkt worden.

Hiervoor heeft zij kaders in de vorm van een regiona[e visie op wonen en bijbehorende marktonderzoekfenl

nodig. Deze visie wordt echter pas votgend jaar opgestetd. Dat zou betekenen dat de bestuursopdracht dan pas

afgerond zou kunnen worden feind 2018/begin 2019).Het merendeel van de majeure projecten kan daar niet op

wachten omdat bestemmingsptannen geactualiseerd, gewijzigd dan weI opgestetd moeten worden. Daarom

is in het portefeuittehoudersoverteg van 2ó oktober 2017 voorgestel.d het onderdeel programmeren uit de

Bestuursopdracht ie halen en ten aanzien van de locaties pl.anotogische voorwaarden in het bestemmingsptan

mee te geven. Qnder ptanotogische voorwaarden wordt de bestemming van de gronden verstaan, krijgen de

gronden een directe bouwtitel mee of juist niet'

Met het opnemen van de ptanotogische voorwaarden kan dan de bestuursopdracht afgerond worden.

Dit betekent dat voor alte locaties adviezen over de positionering, profitering en fasering worden gegeven.

En daarnaast krijgen alte locaties ptanologische voorwaarden mee'

De aanbevetingen en suggesties zijn door de bestuurders in het portefeuittehoudersoverteg van

21 december 2017 reeds vastgesteld. ln het overteg van I maart 2018 is het voorstel over de ptanotogische

voorwaarden door de bestuurders bekrachtigd. Voor een vierta[ locaties diende het voorsteI door de

projectteams samen met het coordinatieteam nader uitgewerkt te worden. Dat heeft p[aatsgevonden en

het resuttaat ervan is opgenomen in deze eindrapportage.

1.4 BOSR¡JK Eil BTIXEMBOSCH

De ptannen Bosrijk en Btixembosch hebben vooruittopend op het afronden van de bestuursopdracht reeds

bij het portefeuittehoudersoverleg verzoeken ingediend om doorte kunnen gaan met de pl.anontwikkeling.

Voor Bosrijk hebben de bestuurders het votgende beslotens:

1. ln te stemmen met het in uitgifte brengen van Bosrijk

2. Wanneer het concept: beel.den in de beel.dentuin wijzigt, of er concessies worden gedaan t.a.v. de

huidige ambities op het gebied van duurzaamheid, beetdkwatiteit en inrichting van de openbare ruimte

{ondergronds parkeren daar waar mogetijk) het nieuwe ptan weer aan het Portefeuittehoudersoverleg

Wonen dient te worden voorgetegd,

3. Bosrijk geen onderdeel meer te Laten zijn van de bestuursopdracht in het kader van

het genoemde Afsprakenkader Wonen 201 7.

4. de verdere ontwikkel.ing van Bosrijk past binnen het "Afsprakenkader Wonen 2017";

5. hiermee ook de regionate afstemming heeft ptaatsgevonden

Het project Bosrijk komt dus ook niet meer terug in deze rapportage

RE:SULIAAT BESIUI.,]RSI]PDRACH I NÉGEN VlAJEURE LOCATIES 
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Voor Btixembosch hebben de bestuurders het volgende aangegevenó:
"dat de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken het opvolgen van de reeds gegeven
aanbevelingen en suggesties vanuit de bestuursopdracht niet in de weg staan."

Blixembosch kan dus doorgaan met de voorbereiding van het bouwrijpmaken, maar dient nog wel aan te geven
op wetke wijze zij de aanbevetingen hebben opgevol.gd.

1.5 PROCESAFSPRAKEî{ VOOR I.IET VERVOLG
ln deze notitie wordt dus per locatie een advies gegeven over de profitering, positionering, fasering en de
ptanologische voorwaarden van het project. De projectl.eiders is gevraagd te reageren op deze conceptadviezen
waarna het coördinatieteam een definitief advies heeft opgestetd voor de portefeuil.Lehouders. lndien de
bestuurders hiermee akkoord gaan wordt hiermee de bestuursopdracht a[s afgerond beschouwd.
Bij deze bestuursopdracht horen nog weI een aantaI procesafspraken:

8. De projectteams gaan aan de stag met de aanbevel.ingen. Voordat het ontwerp bestemmingsptan ter inzage
wordt gel.egd wordt de wijze waarop de aanbevelingen opgevotgd zijn door het gemeentel.ijk projectteam
aan hei coördinatieteam voorgetegd. Het coördinatieteam toetst of dit op een juisie wijze is gebeurd. Zij
adviseert het portefeuitlehoudersoverteg hierover.

9. ALs het ontwerp bestemmingsptan pas in procedure wordt gebracht wanneer de regionate visie op wonen
gereed is, wordt dit ontwerp ptan alsnog getoetst aan deze visie op wonen. De toetsing wordt uitgevoerd
door het coördinatieteam en aan de portefeuil.Lehouders voorgetegd.

10. Wanneer een uitwerkingspticht wordt uitgewerkt in een uitwerkingspLan wordt dit plan aan de
portefeuitlehoudersoverteg voorgetegd, dit wordt ook opgenomen in de uitwerkingsregets van het op te
stelten bestemmingsp[an

11. Tevenswordt in de uitwerkingsregets opgenomen dat de regionate behoefte aan de uitwerking aangetoond
moet worden [ook a[s de Ladder van duurzame Verstedel.ijking tegen die tijd niet meer zou bestaanl.

12. Wanneer het opnemen van een uitwerkingspl.icht in het bestemmingsptan niet past bij de reeds gemaakte
afspraken tussen gemeente en private partijen dient de overeenkomst tussen deze partijen hierop
aangepast te worden.

13. Atte n¡euwe bestemmingsplannen worden reg¡onaaI afgestemd votgens de speLregets die door de
bestuurders zijn bekrachtigd

14. 1 maal. perjaar worden de gemaakte afspraken geêvatueerd door het coördinatieteam en voorgetegd aan
het portefeuitlehoudersoverteg.T

t.6 t_gÊSutfJzER

ln hoofdstuk twee wordt nog eens de context geschetst waarbinnen op dit moment de majeure locaties
uitgewerkt moeten worden. Hoofdstuk drie gaat in op de wijze waarop het coördinatieteam de plannen heeft
beoordeetd. Vervotgens wordt in hoofdstuk vier per majeur project ingegaan op de afspraken die gemaakt zijn
in het Afsprakenkader, de bevindingen, aanbevetingen, suggesties en planotogische voorwaarden.

Voor een totaaI overzicht met atte kenmerken van de projecten wordt verwezen naar de bijgevoegde
overzichtsta bet.

625januari 2018
TDeProvincietoetst inhetkadervandeeigenverantwoordetijkhe¡d,vastgetegdindeVero¡deningRu¡mte, debestemm¡ngsptannenopdeh¡eryoorgeldenderegelsen

handett h¡erb¡i in de geest van het mede door de provincie vastgestetde Afsprakenkader en deze bestuursopdracht.
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2. CONlEXT

2.'I KWADRAI{TENBEI{ADËRiNG

ln het Afsprakenkader wonen is reeds een eerste aanzet voor de kwadrantenbenadering gegeven, Hierin heeft

eLk deeL van de regio haar eigen woonsfeer. Zie onderstaand figuur'

KV\lA N
,1,-

q8r4¡æ

',: '.'

o:f'l

Binnen de regio is een aantaI kwadranten te benoemen die elk hun eigen specifieke woonmitieus kennen'

Met behuLp van deze benadering is voor de 9 majeure locaties thematisering aangebracht. Deze manier van

denken hetpt bij de positionering en profiLering van woningbouwontwikketingen in de regio' De roltraptheorie

is hierbij ook van betang waarbij we niet uitgaan van 1 rottrap lvan het centrum naar de randgemeenten], maar

van minimaa[ 4 rottrappen, van het centrum naar het noorden, naar het zuiden, naar het westen en naar het

oosten, en ook omgekeerd. Deze rottrappen kennen etk hun eigen dynamiek.

ln steekwoorden zijn de kwadranten vooratsnog als volgt getyPeerd:

e ENTR{.0M ËlNtF60VEà{: WEST RANÐc

u lnternationaat vestigingsmil.ieu n Sub urbaan

o Hart van Brainport o Wonen en werken

' Magneetfunctie o Ro[traP voor Eindhoven

' Visitekaartje techniek en design " lnstroom vanuit de Kempen

o Creatieve woonmilieus " Mix van Eindhovenaren, dorpse gezinnen en

, Jongeren kenniswerkers van buiten

lll00R0RAilÐr e È{NÛ{JE ãUlfilr
o Groen en recreatief o Luxe en status

" Landschappelijke kwaliteit " lnternationate alture

" lAuto)bereikbaarheid Midden-Brabant en Randstad u Kenniswerkers en expats

n Gericht op forensen u Rust en ruimte

rroRPSE RAND {OOSTELIJKI; 005TËLl"iK; ä{ËLMÛND¡

u Dorps sub urbaan wonen n Centrum

, Landetijke parkachtige kwal.iteiten ' Shops&culture

" Goed HOV ontsl.oten ' Bedrijvigheid

, Goede fietsverbinding naar Eindhoven en Helmond " eigenheid

* Dorpse uitbreidingswijken van Eindhoven

NB deze benadering is een eerste exerc¡tie om de regio in woonsferen te duiden. Het is de bedoeting deze denkwijze

nader te onderbouwen en aan te scherpen met data die gedurende 2018 via diverse bronnen beschikbaar komen

en dat deze data ook gebruikt worden voor de regionate visie op wonen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten over de

gehanteerde indel.ing en aandachtpunten.
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2.2 ERAII{PORT PRNNCIPI.Es

ln het Afsprakenkader is aangegeven dat de Brainport principl.es [Bpp) bij atte nieuwe
woningbouwontwikkeLingen van toepassing zijn I Afspraak B].
Deze dienen nog nader uitgewerkt te worden in praktisch hanteerbare principes, maarvooratsnog Luiden deze
ats volgt;

'1. Koesteren yan ¡dent¡te¡t
VeeI nieuwbouwptannen zijn anoniem. Ze missen een identiteit, een ziet. Vaak zijn bewoners trots op
etementen uit de wijk die van 'vroeger' zijn, van voor dat de wijk werd ontwikkeLd. We wil.l.en dat de nieuwe
bewoners, of zelfs a[[e inwoners van onze Brainport-regio, trots zijn op de nieuwe wijken. Daarom kiezen
we atsvertrekpunt is het uitbouwen van de kwal.iteit die je aantreftvanuit een besef van de lbijzonderel
plek waar je woont. Dit kunnen fysieke etementen zijn, maar ook bestaande sociate structuren. Dit
versterkt de identiteit en de binding met een gebied.

2. Ruimte voor ¡nnoyat¡e
Gelet op de Brainport ambities en de pas verworven mainport siatus 'past het ons' om voorop te lopen
als regio, zeker ats het gaat om thema's ats duurzaamheid, gezondheid en kl.imaatadaptatie. We zijn
klaar voor de techniek van morgen: 'óG'. De uitdaging zit hem daarbij niet atleen in de harde kant {het
bouwenl maar ook in hei meenemen van de toekomstige bewoners. Voor hen hoeft het nu wel.Licht nog
niet, maar ze krijgen er weI een meer toekomstbestendige en meer comfortabe[e woning voor. Wat betreft
energieneutraat / nuL-op-de-meter moet de focus Liggen op de ontwikketing aLs geheel en niet op de
ind ividuel.e won in gen.

3. Vraaggericht ontwikkelen: de wauw-factor
De woning moet passen bij de vraag. Dat gaat over o.a. de grootte van de woning, de betaal.baarheid van
de woning, het type woning en fl.exibititeit. De gebruiker stelten we centraal. Er is ruimte voor variatie en
diversiteit binnen een ptan. De projecten bieden ruimte voor wonen met de wauw-factor. Dit houdt weLLicht
ook in dat niet elke individuel.e woning 'wauw' moet zijn, maar wel de wijk a{.s geheeL en ook enkete
woningen en/of voorzieningen op sleutettocaties moeten deze wauw-factor bezitten.

4. lnvloed yoor bewoners
We geven ltoekomstige) bewoners invl.oed op het pLan. We handelen vanuit het principe 'vraag het aan de
gebruiker'. Dit kan zijn door mee te laten ontwerpen, maar ook door ze fysiek of f ínancieel ruimte te bieden
vooreigen projecten. Er moet ruimte zijn om te experimenteren. We moeten de kante[ing van de bouw
facititeren, daardoor ontstaan aansprekende kl.einschal.ige bouw-initiatieven, die een wijk ook karakter
geven. Daarbij gaat het ook om de sociale aspecten. Saamhorigheid, gemeenschapszin, thuis voe[en,
veil'igheid, erbij horen. 0p het niveau van de wijk is er ruimte voor functiemenging, bijv. wonen-werken.
Dat vraagt om het niet vooraf exact bepaten waar attes komt. Bestem een deel van de wijk nog niet. Creëer
ruimte voor de uitzondering die we nog niet kennen.

5. Aantrekkelijke en geyar¡eerde woonm¡l¡eus
De woonomgeving heeft een pubLieke/openbare ruimte die facil.iteert, adaptief is en maat heeft. De
pubtieke ruimte stimuleert of maakt eigenaarschap/ondernemerschap mogeLijk. Die ruimte biedt voor
ontmoeting. Die ook rust en ruimte biedt. De wijken moeten een sfeer hebben die aanspreekt, ze moeten
gevoeI uitstraten. Dit vraagt om een samenhangende beel.dkwaLiteit. AantrekkeLijke woonmiLieus, bij de
doetgroep of bewoners passende voorzieningen, bereikbaar en ontsloten
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ó. Benutt¡ngreg¡oneals€heeln¡Yeau
Wonen in het SGE betekent het combineren van de functies stad en dorp. ln de zin dat sprake isvan'best

of both worl.ds'. Daarom beginnen we bijvoorbeetd met denken overvoorzieningen op niveau van stad en

regio en niet op niveau wijk. Vanuit bestaand aanbod kijken we kritisch wat aanvullend nodig en passend

is op projectniveau. Daarbij is een belangrijke randvoorwaarde de bereikbaarheid van locaties en de

ontwikketingen op het gebied van mobiLiteit.

Bovenstaande onderwerpen worden aangevutd met de votgende thema's die bij de uitwerking van de Brainport

principtes worden betrokken:
r lnctusiviteit
. Duurzaamheid
. Thuis en Gastvrij
. State of the art in technotogy
. Gezond wonen
. Ruimte voor ontplooiing
. Recht op inspiratie
. 100% gastoos, energieteverend, kLimaatadaptief

. Co-creatie

NB deze Brainport principl.es worden in 2018 nader uitgewerkt en meer smart lpraktisch toepasbaarl

gemaakt.

2.3 REG¡ONAIE VISIE OP TYOT{ËH

Zoal.s at eerder aangegeven heeft het SGE op dit moment geen regionate visie op wonen. lnmiddel's is gestart

met de voorbereidingen voor deze visie en de verwachting is dat deze eind 2018 gereed is. ln deze visie wordt

op hoofdl.ijnen de gewenste ontwikketingen van de woningmarkt binnen het SGE omschreven, zowel op de

middel.tange termijn [tot aan 20281 ats op de lange termijn (tot aan 20401. Het uitgangspunt van deze visie

is dat er votdoende woningen zijn om de groei van de bevotking op te vangen, instromers aan te trekken en

doorstromers vast te houden voor de regio. Maar ook streven we ats SGE naar betaatbaarheid, kwaliteit en een

aanbod van aantrekketijke, unieke, toonaangevende, innovatieve en gevarieerde woonmitieus.

De kwadrantenbenadering en de brainportprinciptes worden nader uitgewerkt en krijgen hun piek in deze visie

Deze regionale visie op wonen wordt vervotgens gebruikt om te hetpen bij het programmeren van de

benodigde en of gewenste woningen in nieuwe bestemmingsptannen.

RT-SULTAATI]ISTUI,]RSOPDRACHTNEGENl\/A]ÊURF LOCATIES 1V
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lnbreid,ing herstructurering en
transfor'rnatie

2.4 AFSTEMIIEN YAN PROJECTENO
ln het Afsprakenkader is onder Afspraak Q aangegeven welke ptannen regionaaI afgestemd worden. Via het
coördinatieteam worden deze ptannen âan het portefeu¡ttehoudersoverteg voorgel.egd. De provincie ziet er op
toe dat de ptannen regionaal afgestemd worden, wanneer bij het vooroverteg btijkt dat dat niet het gevaL is
worden de ptannen door de provincie niet in behandeting genomen.

Het regionaaI afstemmen betreft niet de bestemmingsptannen in herstructurering, inbreiding en
transformatie, maar wel om de votgende ptannen:
al Atte plannen geretateerd aan de negen majeure locaties.
bl Atte plannen niet getegen in'bestaand stedetijk gebied'en dus binnen de aanduiding'zoekgebied

verstedel.ijking' of integratie stad-[and' of daarbuiten.
cl Atte huidige uitbreidingsl.ocat¡es, n¡et zijnde de negen majeure locaties die aangepast worden ofteweL in

aantatlen oftewet ruimtel.ijk Ibijvoorbeel.d ptan grenzenl.
dl Atte ptannen in bestaand stedetijk gebied, -voor zover sprake is van een nieuwe stede¡ijke

ontwikketing-niet zijnde een inbreiding, transformatie of herstructurering.
e) Bovenstaande ptannen zijn in stedel.ijke concentratiegebieden groter dan 75 woningen en in

de kernen in Landetijk gebied groter dan 25 woningen.

i n het SIEDEIJJK GEBIED!

Type plannen

Afspraak Q: Afstemmen

regiona[e afstemming

kernen>
Best

kernen> 25 woninsen
Helmond Nuenen öirschot Son en Breuge¡ Veldhoven Waalre
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2.5 VERSNETLEN VAN PROJECTEII'
ln het Afsprakenkader Wonen is ook een afspraak gemaakt over het versnelten van projecten. Het gaat hierbij

dan vooral om de inbreiding, herstructurering en transformatie plannen. Het is niet gewenst dat deze ptannen

geweigerd moeten worden vanwege mogel.ijke overprogrammering ten opzichte van de provinciate prognoses

2017.

Tijdens een portefeui[[ehoudersoverteg is door bestuurders ook gevraagd of Nuenen west zou kunnen

versnellen, dit mede om de krapte op de Eindhovense markt te vertichten. De gemeente heeft ingestemd

om dit te onderzoeken.

Een bel.angrijk onderdeeI van deze afspraak tot versnetten is dat regetmatig atte woningbouwontwikketingen in

de regio gemonitord worden.

RËSULTAAI BESTUURSOPDRACFTT NEGEN I\4AJEURE LOCATIES 19
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3. BEOORDEI¡IIG VAI{ DE PLAI{NEI{ DOOR HET COöRDIT{ATIETEAMIII

3.1 ALGE!IE¡¡E BEOORDELIiIG
Het coördinatieteam heeft de majeure locaties vooraI op onderstaande onderdelen beoordeetd:
. De doetgroepen, voor wie wordt het ptan gebouwd?
. Past het gekozen woonmitieu bij deze doetgroep?
. De wijze waarop met de Brainport principtes rekening is gehouden

" De faseerbaarheid van de ontwikketing, kan de wijk zel.fstandig functioneren wanneer tussentijds de vraag
naar woningen Iat dan niet tijdetijk] uitvalt?

" Fl.exibiLiteitvan de plannen om in te kunnen spelen op gewijzigde marktomstandigheden en of doelgroepen

' Wat is het onderscheidene voor de regio? ls de pLek herkenbaar in de regio? Weet je waar je bent?
o Goede verbindingen met de regio fdenk aan H0V, fietssnetwegen etc.l

" Consequent uitwerken van het fstedenbouwkundigl concept, bijvoorbeel.d in overeenkomsten of in
beeld kwal.iteitspta nnen.

. Kunnen zekerheden geboden worden dat de kwal.itatieve adviezen geborgd worden.

Per locatie zijn bovenstaande onderwerpen in meer of mindere mate aan de orde en of van beLang.

3.2 DOELGROEPEl{

Het coördinatieteam vindt het bel.angrijk dat nagedacht wordt wat de doetgroep is en voor wie een locatie
ontwikkel.d wordt. Maar ook dat de gekozen woonmitieus bij de doel.groep passen. Er zijn diverse methodieken
om de doetgroepen te bepalen. Hieronder geven we een tweetal voorbeetden aan.

ln de projecten Aarte, Zilverackers, B[ixembosch en Nuenen-west hebben de projectteams gebruik gemaaki
van een tweetaI methodieken om de doetgroepen voor de betreffende locatie te kunnen duiden.

VoorAarte en Zitverackers is het BSR]0-modeI gebruikt om leefstijten te duiden. De sociotogische dimensie
{horizontate as} geeft aan in welke mate men op zichzel.f [individu of ego] of op zijnlhaar omgeving f groep]
is gericht. Mensen aan de egokant zijn meer individuaListisch: de eigen doelen en ambities worden al.s het
betangrijkste gez¡en, en zijn de leidraad voor hun gedrag. Ze hebben behoefte aan waardering, erkenning
of goedkeuring door anderen. Mensen aan de groepskant passen zich makkel.ijker aan en richten zich op
de sociate omgeving. Erbij horen geeft votdoening. Met de psychologische dimensie Ide vertical.e asl wordt
onderscheid gemaakt tussen een meer extraverte of open houding naar de samenteving en een meer
introverte of afstuitende houding :

s rode wereld: zoekt avontuur, cultuur en sportiviteit. Men wil eropuit trekken, actie en avontuur
beteven en de eigen horizon verbreden.

u bleuwewereld: zoekt rust en ontspanning, wil nieuwe dingen zien en bijkomen. Genieten in een luxe
omgeving is noodzakel.ijk voor een doelgroep die graag pronkt en showt.

c groene wereld: zoekt rust en ontspanning en wil door een dagje weg de dagetijkse sleur doorbreken en
zich terugtrekken uit de dagetijkse bestommeringen.

o gele wereld: stelt dagjes weg gel.ijk aan lekker eten en genieten. Tijdens hun vrijetijdsbesteding wiI men
gezel.tig samen zijn met vrienden

R ISU TIAAT B ËSTIJ U.ÌSO PD RAC I]I N TO EN N4AJ EU R i LOCATI ES
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Smart Agent heeft dit modet gebruikt om onderstaande betevingsweretden in kaar te brengen, zie onderstaand

figuur.
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Voor BLixembosch en Nuenen west is gebruik gemaakt van BPD Mosaic 2016, doeLgroepensegmentatie en

woonImitieu]voorkeuren. Mosaic is een segmentatiesysteem, dat consumenten in groepen en typen verdeett

op basis van demografische, psychologische en tifestyte kenmerken die deze consumenten gemeen hebben.

Hierbij wordt een unieke koppeting gemaakt tussen huishoudens- en buurtkenmerken. Mosaic werkt met

veertien hoofdgroepen en vijftig subgroepen. ln deze segmentatie is er voor gekozen om op hoofdgroep niveau

de woon- en buurtvoorkeuren te beschrijven. De hoofdgroepen zijn:

a) Jonge Digitaten hì Rijpe middenktasse

bl Stedet¡jke Balanceerders il Vrijheid en ruimte

cl Samen starten j) Gouden rand

dl Goed stadsteven k) El'¡taire topktasse

e) Modal.e koopgezinnen t) Landetijk Leven

f) Kind en carrière m) Wetverdiend genieten

g) SociaLe huurders n) Vergrijsde eenvoud
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Bij etke doelgroep hoort een woonm¡[ieu I centrum stedel.ijk, buiten centrum, groen stedetijk, centrum dorps
en I'andel.ijk wonen). BPD heeft op eigen initiatief voor het StedeLijk Gebied Eindhoven onderstaande gLobate
kaart met diverse woonmitieus opgestetd f NB een aantaI gemeenten herkent zich niet in deze verdel.ingl.

ln de door het Stedetijk Gebied nog op te stetLen Visie op wonen wordt vanzetfsprekend ook aandacht besteed
aan vraag en aanbodzijde, doe[groepen, migratiestromen, woonmitieus etc.

3.3 MIGRATIE5TROIIEI{ BII{ilEI{ I{ET STEDE!.IJK GEBIED EII{DHOVEN
ln september 2015 zijn de migratiestromen binnen het stedelijk gebied geanatyseerd.
Hieruit is de conclusie getrokken dat de migratie het beeLd bevestigt dat Eindhoven en omtiggende gemeenten
a[s een'roltrapregio'functioneert. De regio groeit en kent een positief migratiesal.do. Nieuwkomers,
waarvan de meerderheid uit het buitenland en in de teeftijd 15-30 jaar; vestigen zich in Eindhoven. De andere
gemeenten hebben vooraI een rot voor de vestiging van mensen in de Leeftijdscategorie 30-40 jaar. 0pval.l.end
is de sterke retatie tussen Eindhoven en de andere gemeenten en dat er een beperkte retatie is tussen de
andere gemeenten onderting. Ook vatt op dat er sprake is van een sterke loka[e en regionate binding.
0p dit moment wordt een verhuisstromenonderzoek in het MRE uitgevoerd ["De regio als garderobe"l. We
verwachten de resultaten hiervan in 2018. Deze informatie wordt gebruikt bij de nog op te stetlen regionale
visie op wonen.

3"4 FASERIilG¡ FLÂûlOL0GåSCt{Ë VOORWAARDFil
Bij de beoordeting van de locaties is de faseerbaarheid een bel.angrijk onderwerp. Dit zorgt ervoor dat de
ftexibititeit binnen de totale ptanontwikkeling wordt behouden. VoorgesteId wordt om de fasering vía een
wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingspl.icht in het besiemmingsptan op te nemen. Etke te reatiseren fase dient
als zelfstandig stedenbouwkundig geheeL te kunnen functioneren. 0ok moet worden voorkomen dat de wijk
ats gehee['onafgerond' oogt doordat een fase onvotdoende aanstuit bij bestaande bebouwing en/of reeds
gerealiseerde delen van het plan. We streven een vorm van organisch ontwikkel.en na. Mocht in de toekomst
bl'ijken dat een latere fase niet gerealiseerd kan worden (bijvoorbeel.d omdat er geen behoefte is), dan is er
attijd sprake van een goede afronding.
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0m tegemoet te komen aan de huidige markt en de fasering en ftexibititeit maximaat in te kunnen zetten

heeft het coördinatieteam voorgeste[d uit te gaan van een bouwcapaciteit van ca 5 jaar [2018-2022). Voor

deze deten van het bestemmingsplan wordt een directe bouwtiteI meegegeven. Voor de bouwcapaciteit

daarna wordt een uitwerkingspl.icht of wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 0f een uitwerkingspl'icht dan wel

wijzigingsbevoegdheid aan de orde is, is afhanketijkvan diverse factoren o.a. afspraken met derden en de

status van het huidige bestemmingsptan.

Wanneer het bouwtempo hoger is dan gedacht, kan natuurlijk eerder de uitwerking of wijzigingsbevoegdheid

ingezet worden. De behoefte dient nog wel via de Ladder van duurzame verstedetijking te worden aangetoond

Volgens ons kan op deze manier ftexibel. en maximaal ingespeeLd worden op de [marktl situatie over 5 jaar' In

de bijl.age is aangegeven op wel.ke wijze tot bovenstaande denkwijze is gekomen.

Goncreet betekent dit dat naar aanteiding yan het voorstel van het coördinatieteam door de bestuurders

het votgende is afgesproken:

Directe bouwtitel:
ln de vo[gende bestemmingsplannen wordt, indien aan de orde een directe bouwtiteI opgenomen

Locatie/pIa notogie

Blixembosch

Ekenrooi zuid

Meerhoven Meerrijk

Tongetresche akkers

Waatre noord, fase 1 en 2

Waalre noord, fase 3 [reservel

Locatie/ptanotogie

Aarte

Brandevoort noord IBSD]

Nuenen west

Zitverackers-overi ge twee dorpen

capaciteit voor directe bouwtiteI capaciteit voor directe bouwtitel

Ca 180

Ca 200

Ca 300

Ca ó00

Ca 200 Ca 115

Ca 200

Directe bouwtitet en uitwerkingspt¡cht
ln de votgende bestemmingsptannen wordt voor een deel van het ptan een directe bouwtitel opgenomen en

voor het overige deeI een uitwerkingspticht.

capaciteit voor directe bouwtiteI

Ca 570

Ca 900

Ca 1.050

0

capaciteit voor uit te werken ptannen

Ca 310

Ca ó00

Ça 425

Ca 800

De projeciteams van Aarle, Zitverackers foverige dorpen), Brandevoort BSD en Nuenen-west hebben, indachtig

bovenstaande door bestuurders afgesproken aantatlen, gezamenlijk met het coördinatieteam bepaaLd voor

wetke delen van het ptan een directe bouwtitel gegeven wordt en voorwetke deten een uitwerkingspticht.
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1. I,IAJEURE LOCATIES

OPBOUW VAN DIT HOOFDSTUK

ln dit hoofdstuk wordt bij etke locatie eerst teruggebl.ikt op wat in het Afsprakenkader is afgesproken.
Vervotgens worden de bevindingen van het coördinatieteam weergeven. ln de aanbevetingen worden
adviezen gegeven waar de projectgroep daadwerkeLijk mee aan de slag moet, in de suggesties geeft het
coördinatieteam vrijbLijvende voorstetten. De ptanotogische voorwaarden geven aan wetk deel van het
bestemmingsptan rechtstreekse bouwtitel. krijgt en wetk deel. een uitwerkingspLicht.
Voordat het ontwerp bestemmingsptan ter inzage wordt gel.egd wordt de wijze waarop de aanbevetingen en
de ptanologische voorwaarden opgevo[gd zijn door het gemeentetijk projectteam aan het coördinatieteam
voorgetegd. Het coördinatieteam toetst of dit op een juiste wijze is gebeurd. Zij adviseert het
portefeui ltehoudersoverteg hierover.
ln bijgevoegde tabeI is de informatie uit de gesprekken, toetichtingen en presentaties opgenomen. Deze
gegevens vormen de basis voor onze adviezen en suggesties.
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4.1 AARI-E

1. In het Afsprakenkader Wonen 2017 ¡5 voor Aarle het volgende aangegeven:

Aarle r Programma

teruggebracht van 2.000

naar 1.01 5 naar 880

woningen.
. Fasering is aangepast:

2019-2030

. Thematisering:
kl.einschal.ige

voe dse Iprod u ctie
. Maximate fl.exibititeit

met kteine bouwvetden
. Voor lokate en regionate

behoefte

Herijking van de

positionering en

profitering in de regio,

daarop afgestemde

programmering en

fasering. Waarbij het

huidig financieet kader

INCW 1/1/201 7] nagenoeg

getijk btijft

Aarte 1.015 135 880

Het projectteam van Aarte heeft deze opdracht opgepakt door o.a. een nieuw stedenbouwkundigptan op

te stetlen, een heisessie met ontwikketaars te organiseren, onderzoek naar doetgroepen uit te voeren en

meerdere gesprekken met het coördinatieteam te voeren.

2. Bevindingen van het coördinatieteam
Het nieuwe stedenbouwkundig pl.an heeft duidel.ijk een kwatiteitsverbetering gekregen ten op zichtte van

het oude plan. Daarnaast is de aangereikte thematisering kteinschal.ige voedse[productie meegenomen

in het pl.an. Wet oogt deze thematisering nog moeizaam, door dit in eerste instantie voornametijk in de

randen te faciliteren.

ln het huidige pl.an is bedacht dat de kLeinschatige bijzondere woonmitieus in de randen komen. Dit

maakt, gel.et op de gepresenteerde fasering dat de bijzondere woonmilieus pas in een laat stadium

worden gerealiseerd dan wel'aanhaken' op de rest van de wijk. Terwijl. vol.gens het coördinatieteam deze

woonmil.ieus juist bijdragen aan de kwatiteit en de 'branding'van de gebiedsontwikketing.

Door in kteinere bouwvelden te ontwikketen tijkt het ptan fLexibet ien aanzien van de faseerbaarheid.

Aan de hand van het teefstijl.enmodeL BsRll door Heijmans en anatyses van BPD en van Wanrooi bv zijn

de doetgroepen voor deze locatie in beetd gebracht. Votgens hen wordt Aarle gebouwd voor mensen

met een b[auwe leefweretd Ikernwoorden die hierbij passen zijn carrièregericht, intel.tigent, assertief,

weloverwogen, siatus, erkenning. Zij zijn trendvotgendl

Het coördinatieteam vraagt zich af of deze doetgroepen/teefweretden passen bij het stedenbouwkundig

concept: wonen aan linten, groene plaatsen en groene erven.

Een groot dee[ van de toekomstige bewoners tijkt uit Eindhoven, Best en 0irschot te komen. Votgens het

coördinatieteam is het ook zeer goed mogel.ijk dat er mensen vanuit de regio 's-Hertogenbosch hier witlen

komen wonen.

Het coördinatieteam is zeer positief over de duurzaamheidsambities. Deze gaan veel verder dan alteen

gastoos bouwen en nu[ op de meter woningen. Zo wil. het projectteam o.a. een gesloten waterfenergie)

kringtoopsysteem, circuLaire woningbouw en hergebruik sloopmaterialen. WeI vraagt het coördinatieteam

aandacht voor het vasthouden van deze ambities.

Stedenbouwkundig ptan, september 201 7:

0
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3. Aanbevelingen yan het coördinatieteam

' Werk het stedenbouwkundig ptan/woonmiLieus nader uit aan de

hand van de doetgroepen zoats ze bepaatd zijn. Aandachtspunt
daarbij is de aansluiting van een btauwe leefweretd met
cot[ectieve woonerven.

. Biedt ook kavels voor P0 en CPO aan.
u Houd de hoge duurzaamheidsambities vast en neem deze ook

op in de overeenkomstlen] met derden.
o Garandeer goede duurzameverbindingen {fiets/ov/deelauto'sl

naar werktocaties en voorzieningen.

' Neem in het Beel.dkwatiteitspl.an de Brainport principtes op en

houd hieraan vast
u Een goede faseerbaarheid en ftexibititeit moeten onderdeel

zijn van het p[an. Wanneer de vraag naar woningen afneemt
of stilvatt, dient het aI gebouwde deel van de wijk zel.fstandig

te kunnen functioneren en afgerond te ogen. Votgens de

toel.ichting wordt in een aantaI kteinere fasen gebouwd, houdt
dit vast en houd hier ook rekening mee in de aanteg van het openbaar gebied.

-ì';'
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Probeer de voorgestelde bijzondere woonmilieus aI in een vroeg stadium te reatiseren en onderzoek of
deze welticht deels ook meer in het centrum van het pl.an mogeLijk zijn;
Wanneer de Ruimte voor RuimteregeLing toegepast wordt te[[en deze woningen wel mee in de aantatten
in retatie tot de provinciate prognoses, denk dus goed na over het toepassen van deze regel.ing.
De mogel.ijkheid van een supermarkt Lijkt op gespannen voet te staan met de regional.e detaiLhandel
visie. Leg dit voor aan de regionaLe detaithandetscommissie.

4. Suggesties yen het coörd¡nat¡eteam

" Wetticht kan de onderscheidenheid van het plan vergroot worden door de retatie tussen het [andschap
f Groene Woudl en de thematisering Ikl.einschatigheid, voedsetproductie en duurzaamheid/circutair
bouwenl nog steviger aangezet worden. Bijvoorbeel.d door het bevorderen van houtsketetbouw

5. Ptanotogischeyoorwaarden
ln Aarte worden maximaal BB0 woningen gereatiseerd. De verwachting is dat de Looptijd van het
project [anger is dan vijf jaar. Daarom wordt er in het ontwerp bestemmingsptan gewerkt met een
rechtstreekse bouwtiteI en met een uitwerkingspl.icht. Voor ca 570 woningen wordt een directe
bouwtiteI opgenomen en voor ca 310 woningen wordt gewerkt met een uitwerkingsp[icht. De 570

woningen worden in ó fasen gereatiseerd f donkergeel.l.Etke fase vormt een afgerond geheel.. De

Lichtgel.e del.en krijgen een uit te werken bestemming mee.

L€gondaj
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4.2 BRAIIIDEV0ORT

1. ln het Afsprakenkader Wonen 2017 is voor Brandevoort het volgende aengegeven!

Brandevoort

Brandevoort 2.500 1.000 1.500

ln het Afsprakenkader is aangegeven dat 1.000 woningen in ieder gevaI gereatiseerd worden en dat deze niet

wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht'

De projectl.eiders van Brandevoort en van het Brainport Smart District hebben de ptannen toege[icht in het

coörd inatietea m.

2. Bevindingen yan het coördinatieteam
Uit de toetichtingen is gebl.eken dat merendeelvan de woningen in Brandevoort zuid reeds in voorbereiding

dan wel in ontwikkel.ing zijn. Hiervoor zijn de bestemmingsplannen ook a[ uitgewerkt. Voor Brandevoort

Noord, oftewel Brainport Smart District worden op dit momeni de ptannen opgestart. De reatisatie van

BSD vindt op zijn vroegst vanaf 2020 plaats.

Stedenbouwkundig ptan, augustus 201 7

. Kwatiteit voor

Brandevoort 2 minimaaI

opschroeven naar niveau

van Brandevoort 1

. lnzet Brandevoort

Brainport Smart District

f ca 1.000 woningenl
. Ptanperiode is vertengd

naar 2032

. Bij de uitwerkingen

wordt kwatiteitsstag
via programmeren en

wetl.icht verdunnen

mee9enomen
. 0p d¡t moment levert

Brandevoort een

bijdrage aan de lokale

behoefte [72%l

Nadere positionering,

prof il.ering

programmering in

de regio, en daarop

afgestemde fasering

l-"
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Brandevoort Zuid
Het coördinatieteam is positief dat de gemeente het oorspronkeLijk beel.dkwatiteitsniveau van Brandevoort
terugbrengt. Middel.s oa evaluatiegesprekken met al.[e realisatoren is duidetijk gemaakt dat de bestaande
kwal.iteitskaders weer strak gehanteerd gaan worden. Afgel.open jaar is in enkel.e gevalten de reatisator
'verpticht' tot een upgrading van het ontwerp pLan. lnmiddel.s is het hoge kwatiteitsniveau weer de norm
geworden.

Het coördinatieteam conctudeert op basisvan de toel.ichting dat in Brandevoort Zuid ca 950 woningen aL

gerealiseerd, in aanbouw of in verkoop zijn. En er dus ca ó00 woningenin voorbereiding en ontwikkel.ing zijn.
Deze woningen Liggen zowel in de Vestet175ì aLs in de Buitens [4251. Het coördinatieteam hecht sterk aan
het principe van zoveeI mogel.ijk afronden van een deel.p[an voordat het vol.gende deetpl.an wordt gestart. De
getijktijdige reatisering in de Veste en in de Buitens is echter Logisch omdat de Veste hiermee afgerond wordt.
Naar verwachting zijn deze woningen in 2020 gebouwd.
Recentetijk heeft Hetmond een overeenkomst gestoten om vanaf 2018 enkel. nog aardgasvrij te bouwen. Dit
wordt in de bouwverordening opgenomen. 0p wetke wijze overige duurzaamheidsambities in Brandevoort zuid
vorm krijgen is niet bekend.

lnmiddets btijkt uit definitieve gegevens van 201ó dat ó0% van de nieuwe vestigers in Brandevoort van buiten
Helmond komt.

Brainport Smert D¡str¡ct IBSDt
De procesaanpak met betrekking tot het BSD vindt het coördinatieteam indrukwekkend. Veel. partijen
worden betrokken en zijn gecommitteerd aan het proces. Wij verwachten dat dit concreet uitgewerktwordt
in stedenbouwkundige p[annen en beetdkwal.iteitsptannen. En ook dat deze aanpak geborgd wordt in
overeenkomsten met derden.

De grondexptoitatie van Brandevoort staat met een fors negatief resutiaat onder druk. Dat roept bij het
coördinatieteam zorgen op ten aanzien van hetvasthouden van het concept. Stroken de ambities in het
BSD met de verwachte opbrengsten in de grondexptoitatie van de gemeente? Hoe gaat de gemeente dat
vasthouden? 0f wordt dit de eerste knop die bij tegenspoed naar beneden wordt bijgestel.d?

3. Aanbevelingen van het soördinatieteam

' Goede faseerbaarheid en ftexibiliteit moeten onderdeet zijn van het ptan. Heb aandacht voor de
faseerbaarheid van de verschitlende deetptannen en zorg ervoor dat wanneer de vraagt stitval.t het
gebouwde deel van de wijk kan functioneren en afgerond oogt.

' Zet vo[ in op het BSD. Dit is tenstotte het onderscheidende in woonmilieus dat Hel.mond de regio te bieden
heeft. Zorg wel dat dit niet gaat concurreren met Brandevoort Zuid.

' ln de presentatie is niet nadrukkeLijk ingegaan op de duurzaamheidsambities. Wij verwachten dat
hier maximaal op wordt ingezet, E dat deze, waar nog mogel.ijk ook opgenomen worden in de
overeenkomstf enì met derden.

n Neem in hei BeetdkwatiteitspLan de Brainport principtes op en houd hieraan vast
. Garandeer goede duurzame verbindingen [fiets/ov/deetauto'sl naar werklocaties en voorzieningen.

' Breng in beel.d op welke wijze de bestaande bedrijven in pl.andeel. Kranenbroek ingepast kunnen worden en
wat voor gevotgen dit heeft voor de ptanontwikketing.

" Wanneer het niet [ukt om het concept voor BSD vast te houden, dient het aangepaste ptan weer aan de
portefeuitlehouders te worden voorgelegd.

4. Suggesties van het coörd¡nat¡eteem
u Ten aanzien van de ontwikkelingen ten noorden van het spoor adviseert het coördinatieteam dit tos te

koppeten van Brandevoort zuid en een separate ontwikkeLing van te maken, in ieder gevatwat betreft
thematisering, uitstraLing, marketing. Stuit hierin aan bij het beetd van Smart District/de wijk van de
toekomst.
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5. Planologischevoorwaarden
Voor Brandevoort Noord (BSD|, wordt een nieuw bestemmingsptan opgestetd. Het gaat in totaal om ca 1.500

woningen en deze worden niet binnen 5 jaar gereatiseerd. Vandaar dat in het bestemmingsplan gewerkt gaat

worden met een rechtstreekse bouwtitel en uit te werken bestemmingen. Voor het gebied de Marke f roze deet,

ca 900 woningen) wordt een directe bouwtitel gebruikt en voor het gel.e deel. [Kranenbroek, ca ó00 woningenl

een uit te werken bestemming.

Gestart gaat worden in de Marke, meer specifiek het gebied tussen station en het Carolus cottege

f rechtsonder, waar de pijt begintl. Daarvandaan wordt aaneensluitend de Marke votgebouwd. Er wordt in

clusters gebouwd van 50 a 1 00 woningen.

RAINPORT
DISTRICT
8R^XOEVOORf

l bEMHF!

,\
I
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4.3 BUXEuBoSCtl
1. In het Afsprakenkader Wonen 20'17 is voor Blixembosch het volgende aangegeven!

Btixembosch Fasering

Btixembosch 180 n.v.t. 180

Het projectteam heeft het pl.an aan het coördinatieteam toegeticht.

2. Bevindingen yen het soördinatieteam
Het stedenbouwkundig ptan is recent aangepast omdat het oorspronkel.ijke plan met een

terrassenstructuur technisch niet haalbaar bteek. De terrassenstructuur is vervangen door een plateau
waardoor het plan nog slechts 3 hoogteniveaus kent Itaagte, ptateau en wal.].

Het pl.an biedt nauwelijks mogel.ijkheden om nu te versnetten in verband met het nog uit te voeren
grondwerk en de voorbelastingstijd van het ptateau. Gelet op het stedenbouwkundig concept Lijkt fasering
en ftexibil.iteit beperkt mogetijk. Het gaat echter om een ontwikkeling van 180 woningen op een plateau.
lndien de vraag wegvalt, kan volgens het projectteam de gereatiseerde deten toch zetfstandig functioneren
doordat het plan in kteinere fasen wordt ontwikkel.d {zie faseringstekening}.
Door de te reatiseren hoogteverschilten in combinatie met de groene invul.l.ing van de getuidwal en de

taagte ontstaan aanknopingspunten voor een uniek woonmilieu. De beoogde verkeerstructuur maakt
dat er geen auto's parkeren in de noord-zuid straten. Gezien de vergaande ptanontwikkel.ing en f on)

mogeLijkheden vanwege diverse aspecten Io.a. getuid, techniek, contractuete afsprakenJ conctudeert het
coördinatieteam dat verstedel.ijken hier niet mogel.ijk is. Dit p[anonderdeeI kun je dan ook niet a[s stedel.ijk
woonmilieu benoemen.

Het stedenbouwkundig ptan, augustus 201 7

. Programmatische

wijziging passend

bij marktsituatie:

middeldure

huurwoningen
. Nieuw stedenbouwkundig

plan tbv markt en

technische haaLbaarheid

de

. Verstedetijken is hier
niet mogel.ijk

. Versnetling aanbrengen

is wenselijk en mogetijk

" Mn voor doorstromers
uit bestaande wijk

0
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I-'"'

-I
a

I

RESUI-IAAT BESIUURSOPLIRACH I NEGTN lvlAJEtrRE I-OCAI ES 30



BEST-EINDHOVEN.GELDROP-MIERLO-HELMOND.NUENEN.OIRSCIIOT-SONENSREUGEL-VELDHOVEN.WAALRE

3. Aanbevelingen van het coördinat¡eteam

" Biedt ook kavets voor P0 en CPO aan om te komen tot een meer gevarieerd woonmitieu.
. Ga uit van hogelre] duurzaamheidsambities dan wettel.ijk is verpticht. En leg deze ambities vast in de

overeenkomst met ontwikkelaar[s].

" Garandeer goede duurzame verbindingen [fiets/ov/deetauto's] naar werklocaties en voorzieningen.

4. Suggesties yân het coörd¡nat¡eteam
. De hoogteverschillen in het pl.an zouden nog meer kunnen worden gebruikt om tot een uitdagend

woonktimaat te komen, bijvoorbeeld door ook aan de zuidetijke begrenzing woningen in de rand van het

ptateau te plaatsen. De beoogde architectuur met antracietkteurige daken [eent zich bij uitstekvoor de

geïntegreerde toepassing van PV-panelen.Onderzoek of dit mogeLijk is in aanvulting op de reeds geuite

amb¡t¡e om de wijk gastoos te reatiseren
. De noord-zuidstraten lijken voorat ingericht t.b.v. ontstuiting van de parkeerhoven. Door deze ats

verbl.ijfsgebied in te richten, waarbij de auto te gast is, wordt de retatie met de groene randen versterkt.
n Noem Blixembosch geen stedel.ijk woonmitieu.

5. Plenolog¡scheYoorwaarden
ln Blixembosch/pLateau worden nog ca 1 80 woningen gebouwd en deze worden votgens het projectteam

binnen 5 jaar gereatiseerd. Binnenkort wordt het bestemmingsptan voor het ptateau opgesteld. Hierin

wordt voor deze 1 B0 woningen een rechtstreekse bouwtiteI opgenomen.
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4.4 HUENEN WEST
f. In het Afsprakenkader wonen 2017 is voor Nuenen west het volgende opgenomen!

Nuenen West . Aanscherpen ptan,

passend bij huidige

markt
. Aanscherpen

planconcept: nadruk op

sociate samenhang
o DommetdaI wordt

door Eindhoven,

Nuenen en provincie bij

ontwikkelin g betrokken
. Ptanperiode is vertengd

naar 2035

n Thematisering: sociate

samenhang met

uitwerking in Smart City
. Ftexibititeit door

uitwerking in kteine

buurten
. Dommetdal nog

nad ru kketijker

betrekken bij

planvorming
. Nu versnetten en op

termijn temporiseren is

mogel.ijk

" Bij de uitwerkingen
wordt kwatiteitsstag

via programmeren en

wel.l.icht verdunnen

meegenomen, maar
is vanwege de huidige

afspraken met private

partij comptex
. Mn voor regionate

behoefte
. Komende jaren wordt

uitstuitend gebouwd

ten zuiden van de

Europataan. Noordel.ijk

deet f8 hal komt pas na

2030 eventueel aan de

orde

Nadere positionering,
prof iLering,

programmering in

de regio en daarop

afgestemde fasering,

Waarbij het huidig

financieel kader (NCW

1 I 1 12017l' nagenoeg getijk

btijfr

Nuenen West 1.475 250 1-225

Ook is in het Afsprakenkader aangegeven dat 250 woningen in ieder gevaI gereatiseerd worden en niet
wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht.

Het projectteam Nuenen West heeft een nadere toel.ichting gegeven van het actuete ptan aan het

coörd i naiietea m.
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2. Bevindingen van het coörd¡nat¡eteem

Tijdens de presentatie is een nadere onderbouwing gegeven op de positionering van Nuenen West in het

stedetijk gebied Eindhoven. De doetgroepen zijn bepaal.d met behutp van Mosaic zoals eerder beschreven

in dit memo. Het merendeel van de toekomstige bewoners komt uit Eindhoven en dan met name uit het

noordoostel.ijk deet. De gemeente Nuenen geeft aan dat Nuenen West met name gebouwd wordtvoor

de regionate behoefte. ln 201 5 zijn de kernwaarden herijkt en uitgewerkt in de vorm van 2 soorten

doe[groepen:'vrijheid en ruimte'en'kind en carrière'. Voor deze doetgroepen is betangrijk, is gestetd,

dat zij dicht bij de stad wonen met kwatiteiten van een dorp. ln de kwadrantenbenadering en de recente

discussies in het SGE is Nuenen West echter gepositioneerd ats een wijk voor de regionate behoefte en als

een uitbreidingswijk van Eindhoven. Het coördinatieteam vraagt zich af of de twee doetgroepen hier nog

bij passen, c.q. of ze de woningbehoefte van de regionale zoekers en de uit- en overstroom uit Eindhoven

dekken.

Daarnaast vraagt het coördinatieteam zich af waarom het feit dat de locatie ats een uitbreiding van

Eindhoven wordt gepositioneerd niet terug te zien is in de beetdregie. ln de toel.ichting werd aangegeven

dat het projectteam nu inzet op een Nuenens Beeldregie.

Het is voor het coördinatieteam onduidetijk in wel.ke mate het nu voortiggende stedenbouwkundige pl.an

een daadwerkeLijke kwal.iteitsimpul.s geeft met betrekking tot de aanhaking op het Dommetda[ [totate

gebied tussen Eindhoven en Nuenen west). Het oude stedenbouwkundigplan tijkt meer groenontwikketing

in zich te hebben. Los van de discussie met de provincie over de bestemmingswijziging van deze

groenbtauwe zone Lijkt de stedenbouwkundige aanpassing eerder ingegeven te zijn vanuit financiê[e

overwegingen dan vanuit een beter of mooier pLan. 0p dit moment wordt samen met vertegenwoordigers

van de gemeente Eindhoven en de provincie gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor het Dommelda[.

Dat het gebied ten noorden van de Europataan pas na 2030 eventueet tot ontwikketing wordt gebracht is

een mooie geste.

Stedenbouwkundig ptan augustus 2017:

3. Aanbevetingen van het coördinat¡eteam
. Uitgangspunt is dat Nuenen west een regionate uitbreidingswijk

is. Actuatiseer daarop de kernwaarden en breng in beetd voor wie

gebouwd wordt, wie de doetgroep is. 0ntwikkeL daar het passende

woonmil.ieu bij.
. Ga uit van hoge[re] duurzaamheidsambities dan wettel.ijk is

verplicht. En leg deze ambities vast in de overeenkomst met

ontwikkelaarIsl.

" Neem, vooruitlopend op de regionale visie op wonen (meer)

middeldure huurwoningen op in het ptan.

" Garandeer goede duurzame verbindingen {fiets/ov/deetauto's} naar

werktocaties en voorzieningen.
. Neem in het Beetdkwatiteitsplan de Brainport Principtes op en

houd hieraan vast.
. Goede faseerbaarheid en ftexibiliteit moeten onderdeel zijn van het

pl.an. Heb aandacht voor de faseerbaarheid van de verschitlende

deelptannen en zorg ervoor dat wanneer de vraagt stitva[t het

gebouwde deel van de wijk kan functioneren en afgerond
. Breng de meerwaarde van de ptanvorming in de groenblauwe

manteI nadrukketijk[er) in beel.d en breng, eventueeI met extra

investeringen de natuurwaarden omhoog.
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4. Suggestie van het coördinatieteam
0p dit moment zijn er geen suggesties.

5. Planotogische yoorwaarden

ln Nuenen west worden nog ca 1.475 woningen gereatiseerd, hiervan zijn aI ca 250 woningen zeer ver
in de ptanontwikketing. Voor de overige woningen (ca 8001 ten zuiden van de Europataan wordt een

rechtstreekse bouwtitel opgenomen. De overige 425 woningen ten noorden van de Europal.aan krijgen
een uit te werken bestemming mee in het op te stetten bestemmingsplan.

ðds
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4.5 MEERHOVEII BOSR¡JK & MEERRIJK
1. ln het Afsprakenkader Wonen 2017 is voor Bosrijk en Meerrijk het votgende opgenomen!

Meerhoven Bosrijk

en Meerrijk

Meerhoven

Bosrijk

Meerhoven

Meerrijk

. Ptannen zijn aangepast

op marktbehoefte, [C]

P0 en middel.dure huur,

meer fLexibititeit en

versnetting [o.a. door

droomhuisboekl
n Bosrijk: regieweer bij

de gemeente, plan van

aanpak opgestetd o.a.

meer mogelijkheden

voor fC) P0.
. Totaal in Meerhoven

reductie van ca 550

woningen.

150

. Bosrijk: is aI een

bijzonder ptan Inichel
. Meerrijk: wordt aI

in hoge dichtheden

gebouwd, meer

verstedelijken is niet

mogetijk.
. Versnetting is reeds in

gang gezet
. Worden beiden voor

loka[e behoefte

gebouwd.

n.v-t.

n.v.t.

Programmering Bosrijk

150

280

300

0 280

Ook is in het Afsprakenkader aangegeven dat in Meerrijk in ieder geval' 1 50 woningen gerealiseerd worden en

niet wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht.

Het projectteam heeft beide ptannen toegeticht aan het coördinatieteam. Naar aanleiding van een verzoek van

de gemeente Eindhoven is Bosrijk reeds besproken in het Portefeuittehoudersoverleg ldd. 14 september20lTl

en akkoord bevonden om verder in ontwikketing te nemen. Hier wordt dus niet meer op ingegaan.

2. Bevindingen van het coördinatieteam
Het pLan voor Meerrijk is aI aangepast, waarbij enkele geplande grondgebonden woningen zijn vervangen

door appartementen. Een nog te reatiseren woontoren zaI hogerworden dan oorspronketijk bedoetd.

Daarmee wordt f beperktl invutling gegeven aan de geadviseerde verdichting. Een verdere verdichting Lijkt

echter ten koste te gaan van de kwatiteiten van het ontwerp en/of zou gevotgen hebben voor de groene

structuren rondom het ptan. Dit is beiden onwensetijk omdat daarmee het concept van Meerrijk ats

hoogstedeLijke concentratie in een groene parkachtige setting teveel wordt aangetast. ln ptaats van 300

woningen worden nu nog 38ó woningen gerealiseerd.

De gepl.ande nieuwwoningen in Meerrijk (nog meerverdichtingl worden aanges[oten op de Bl0 Massa

Centrate in Meerhoven voor de warmte levering. De gemeente heeft in Meerhoven een aparte eigen bio

massacentrale voor dat doet op gericht. Dat vervangt dus gastevering. En draagt bij aan de C02 reductie.

Hiermee concluderen wij dat met de huidige ptanaanpassing aan de bestuursopdracht is votdaan.
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3. Aanbevelingen ven het coördinatieteam
Wij verwachten dat hier - binnen de ruimte die de huidige fase qua contractvorming en ptanning nog biedt
- maximaaI op de duurzaamheidsambities wordt ingezet.

4. Planologische yoorwearden

De ptancapaciteit voor zoweI Bosrijk lvolgens huidige inzichten ca 200 woningenl aLs Meerrijk [ca 3001

wordt votgens het projectteam binnen 5 jaar gereatiseerd. Binnenkort worden de bestemmingsptannen
hiervoor opgestel.d dan weI geactualiseerd. ln beide bestemmingsplannen wordt voor deze capaciteit een
directe bouwtiteI opgenomen.
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4.6 TONGELRESCHEAKKERS

1. ln het Afsprakenkader Wonen 2017 ig voor Tongerlesche Akkers het volgende opgenomen¡

Tongetresche akkers . Gesprekken met

ontwikketaar over

verstedelijken en

versnetten zijn in gang

gezet
. Kwatiteitsverbetering

door verdergaande

duurzaamheid in de wijk

. Versnetting is reeds

afgesproken
. Verstedetijking wordt

onderzocht
. Mn voor doorstromers

uit centrum Eindhoven

en bestaande wijk

VerstedeLijken

en fasering

322278 n.v.t.Tongetresche ó00

akkers

Ook is in het Afsprakenkader aangegeven dat in ieder gevat 278 woningen worden gerealiseerd en niet

wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht.

Het projectteam heeft gezamenLijk met de ontwikketaar een nadere toelichting gegeven van het actuele ptan

aan het coördinatieteam Ook hebben zij een toetichting gegeven op de onderhandetingen die nu lopen iussen

de gemeente en Ballast Nedam, hierin wordt de nadere uitwerking uit de bestuursopdracht meegenomen.

2. Bevindingen ven het coördinatieteam
Het projectteam heeft aangegeven dat verdichting met name tot stand is gekomen door minder vrijstaand

te bouwen en meer twee-onder-een-kap woningen en geschakelde woningen. Verdichting [angs het

kanaaI door midde[ van appartementen is onderzocht, maar vooratsnog niet haatbaar bevonden i.v.m.

ingewikkel.de parkeerprobtemen. Votgens het coördinatieieam stuit deze wijze van beide verdichtingen

onvotdoende aan bij de meegegeven vraag om te verstedetijken.

Het coördinatieteam is enthousiast over de uitgesproken duurzaamheidsambities, en dat BN0 het

Sustainabte Devetopment Goats Charterl2 f Duurzame ontwikke[ingsdoelen) heeft ondertekend.

Door het projectteam is een toetichting gegeven op de fasering van Tongetresche Akkers. Deze Lijkt mede

door atterlei belemmeríngen wat betreft geluid en huidige woonwagens in het plangebied niet fLexibel.

Wet is aangegeven dat BN0 aan de versneltingsvraag kan votdoen en dat zij ca 200 woningen per jaar gaat

realiseren. De wijk is hiermee rond2021 gereed. 0ok is men met etkaar in gesprek over het reatiseren van

middetduren huurwoningen op deze [ocatie.

Stedenbouwkundig pl.an augustus 201 7

1,DeSustainabteDevetopmentGoatsISDGsìofDuu¡zameOntwikketingsdoeten,bestaanuit17doetenen1ó9targetsdiedewereldtot eenbetereptekmoeten
maken in 2030 , schrijven de Ve¡enigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mond¡ate agenda. De doeten moetên een e¡nd makên aan armoede, onget¡jkheid

en ktimêatverandering, en het is heeL betangrijk dat n¡emand wordt achtergetaten in het werken aãn de doeten. N4et het ondertekenen hiervan comm¡tteert
BâLtâst Nedêm zich êan het creèren van een positiêve bijdrage aan de 17 doeten.
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3. Aanbevelingen yan het
coördinatieteam

. Neem de versnetlingsopgave op

in de te maken afspraken met de

ontwikketaar.
. Neem de uitgesproken

duurzaamheidsamb¡t¡es op in

de te maken afspraken riret de

ontwikketaar en laat zien waar de

Duurzame 0ntwikkel.ingsdoeten in

terug komen.
. Vraag de gemeente Eindhoven

of zij op een andere wijze met

de parkeernormen om kan gaan

waardoor appartementen aan de

kade wel mogetijk zijn en er meer
verdicht kan worden.

. Behoud de ingestagen weg qua stedenbouwkundigpl.an in het nieuwe beeidkwal.iteitsptan. Neem

de Brainport principtes hierin op een houdt er bij de uitwerking aan vast. Zoek eventueel moderne

en hoogwaardige bouwstijten op om daarmee meer nuancering aan te geven t.o.v. andere majeure
projecten zoats Nuenen West. ln dat kader adviseren wij ook om etke verwijzing naar [andetijk en of
dorps wonen weg te halen.

4. Suggesties van het coördinatieteam
. Door in de marketing meer gebruik te maken van atte sportfacititeiten die al in het gebied aanwezig

zijn f roei verenigingen, voetbal & tennis] kan meer tegemoet worden gekomen aan de Brainport
Principles.

. Benut de kwatiteiten van het kanaa[ en aangrenzende openbare ruimte.

5. Planotogische Yoorwaerden
ln Tongetresche Akkers worden nog ca ó00 woningen gebouwd en deze worden votgens het projectteam

binnen 5 jaar gereatiseerd. Met de ontwikketaar zijn reeds versnetlingsafspraken gemaakt. Binnenkort
wordt het bestemmingsplan opgesteld. Hierin wordt voor deze ó00 woningen een rechtstreekse
bouwtiteI opgenomen.
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4.7 WAALRE NOORD EN EKENROOIZUID
1. In het Afsprakenkader Wonen 2017 is voor Wealre l{oord en Ekenroo¡ zuid het volgende opgenomen!

Waatre Noord

Ekenrooi Zuid

Waatre

Noord

Eken rooi

Zuid

o'l

e N.v.t.

. Thematisering exclusief

woonmitieu, mits
goedkoop programma

in inbreidingstocaties
kan [anden

. FLexibil.iteit door kteine

bouwvetden
. Fase 3, ca 200 woningen

kunnen ats reserve

fungeren
. Versnetten is mogel.ijk,

maar past dat bij het

gewenste woonmitieu
. Mn voor regionate

behoefte

. Thematisering:
exctusief woonmilieu

. Staat nu geptand voor

2027,maar kan naar

voren getrokken worden
. Mn voor regionate

behoefte

Nadere positionering,
prof il.ering,

programmering in

de regio en daarop

afgestemde fasering

Nadere positionering,

prof ilering,
programmering in

de regio en daarop

afgestemde fasering

515 105 200 als reserve 210

00200 200 woningen,

geptand in2027

Ook is in het Afsprakenkader aangegeven dat in ieder geval. 105 woningen gerealiseerd worden en deze niet

wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht.

De projectteider heeft beide ptannen toegeticht aan het coördinatieteam.

2. Bevindingen yan het coörd¡nat¡eteem
De gemeente Waalre heeft een voorzichtige verwervingsstrategie gevotgd. Hierdoor heeft de gemeente

Waatre strategische perceten in eigendom en voert het tevens een facititerende grondpoLitiekvoor de

overige percelen., Voor atle gronden ge[dt dat dee[plannen pas ptanotogisch worden voorbereid wanneer

de markt daarom vraagt. Geen grootschatig bestemmingsptan met veeI woningbouwcapaciteit. We[ de

gehel.e ontwikke[ing vastgetegd in een Gebiedsvisie en stedenbouwkundig pLan. Per deetptan wordt een

bestemmingsptan gemaakt.
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Hiermee heeft de gemeente de financiëte risico's beperkt en kan zij maximaaI inspelen op de

marktomstandigheden. D¡t betekent dus een grote mate van ftexibititeit in de ptannen.

Waalre Noord is tot op heden ontwikkel.d in een hoog kwaliteitsniveau, die is uniek voor de regio.
De gemeente is voornemens dit niveau vast te houden en te verhogen en schakett voor fase 2 lHeistraat
zuid 2, ca 200 woningenl een tandschapsarchitect in om de kaders vast te stetten voor de votgende fase.
Hier wordt verwacht dat er ats gevotg van het exctusievef reì mil.ieu minder woningen gerealiseerd worden
fca 50 minderl. 0ok zal. een onderzoek ptaatsvinden naar de beoogde doelgroepen.
De gemeente steltvoorfase 3 in Waalre Noord vooratsnog niet in ontwikkeLing te nemen en daarvoor
in de ptaats te starten met Ekenrooi Zuid. Deze laatste locatie wordt dan ontwikke[d voor het zeer
exctusieve woningbouwmilieu in een tage dichtheid. 0ok hier is de verwachting dat vanwege het exctusieve
milieu minderwoningen gereatiseerd worden dan de eerder gedachte 200. Ekenrooi Zuid zou in 2020 in

voorbereiding genomen kunnen worden.

Fase 3 uit Waalre Noord kan doorgeschoven worden naar 202512026.

Gezien de Ligging van beide locaties in de regio len ze liggen beiden in zoekgebied stedeLijke ontwikkel.ingl
vraagt hei coördinatieteam zich af of deze uitruit de meesi optimate is voor de regio.
Zowel fase 2 en 3 in Waatre Noord a[s Ekenrooi zuid worden volgens de gemeente ontwikkel.d voor de
regionate behoefte.

3. Aanbevelingen van het coördinatieteam

" Breng in beetd voor wie fase 2 [Heistraat zuid) gebouwd wordt, wie de doel.groep is en ontwikkel. daar het
gewenste fexctusieve) woonmitieu bij. Maar daarbij gebruik van de Brainport Principtes.

. Maak onderscheid tussen het woonmitieu van fase 2 lHeistraat zuid) en dat van Ekenrooi en/of Waatre
Noord fase 3.

. Garandeer goede duurzame verbindingen [fiets/ov/deelauto's] naar werklocaties en voorzieningen.

. Ga uit van hoge[rel duurzaamheidsambities dan wettel.ijk is verpl.icht. En Leg deze ambities vast in de

overeenkomst met ontwikketaar(sl.

' Neem in het Beel.dkwatiteitsptan de Brainport Principles op en houd hieraan vast in de onderhandetingen
met derden.

' BepaaI aan de hand van de nog op te stetten Visie op wonen welke locatie Fase 3 in Waal.re Noord of
Ekenrooi Zuid het beste a[s eerste tot ontwikketing gebracht kan worden en de andere tocatie dan na 2025.

4. Suggesties van het coörd¡nat¡eteem
Gezien de fase van de planvorming zijn er op dit moment geen suggesties

5. Ptanotogischevoorwaarden
ln Waatre noord fase 1 en 2 worden nog ca 200 won¡ngen gebouwd en deze worden votgens het projectteam
binnen 5 jaar gereatiseerd. Per fase wordt een bestemmingsptan opgestetd. Hierin worden rechtstreekse
bouwtitets opgenomen. Wanneer te zijner tijd of Ekenrooi Zuid of fase 3 in Waatre Noord aan bod is kan
hiervoor een bestemmingsptan met een rechtstreekse bouwtiteI opgestetd worden [beide tocaties hebben
een capaciteit van ca 200 woningen).
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4.8 ZILVERACKERS

1. fn het Afsprakenkader Wonen 2017 isvoor Zilverackers het volgende opgenomen:

Zitverackers . Ca ó35 woningen

geschrapt in

structuurvisie
. Verdunning 1250

woningen
. Strategische verkenning

opgestart {o.a.

duurzaamheid, smart

city, woonbehoeftel
. Aandacht voor

bijzondere woonvormen
. Ptanperiode verlengd

naar 2030

. Thematisering dorps

wonen betrekken

bij strategische

verkenningen
. Versnetten is mogel.ijk,

daarna temporiseren
. Wordt voor zowel lokate

ats regionate behoefte

gebouwd

Nadere positionering,

profi [ering,

programmering in

de regio en daarop

afgestemde fasering.

Zitverackers 1.500 450 250 800

ln het Afsprakenkader is aangegeven dat 450 woningen [dorp Huysackers) in ieder gevaI gerealiseerd worden

en dat deze niet wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht.

Het projectteam van Zitverackers heeft eerst het actuele stedenbouwkundigpl.an toegeticht. Daarnaast heeft

de gemeente intern een inspiratiesessie georganiseerd en volgt ook nog een inspiratiesessie met externen.

Naar aanleiding van de eerste toelichting en reactie uit het coördinatieteam is tevens de strategische

verkenning uit december 201ó weer opgepakt en nader uitgevoerd voor twee nog niet uitontwikketde delen

{dorpen) van het ptangebied. Deze zijn vervotgensweer besproken met het coördinatieteam. Eind oktober 2017

heeft de gemeente het coördinatieteam een nieuwe (concept) strategische visie gestuurd met ats status 'work

in progress'.

2. Bevindingen yan het coördinatieteam
Het projectteam is voortvarend aan de slag gegaan. Zij besteden aandacht aan de doetgroepen en

Leefstijl.en voorwie gebouwd wordt en betrekken de Brainport principtes bij de strategische visie. 0ok

zijn diverse trends voor de toekomst onderzocht. Tijdens de inspiratiesessie sprak de presentatie

overtrendontwikkel.ing van Justien Marseitte erg tot de verbeetding.Onduidetijk is nog hoe deze

trendontwikkeLingen ook daadwerkel.ijk gaan [anden in de daadwerkeLijke gebiedsontwikketing.

Voor de doel.groepenbenadering is men uitgegaan van het BSR13 model. 0p basis hiervan zijn voor de

ontwikketing van de 800 woningen in Zitverackers de votgende LeefstijLen benoemd: internationaaI btauw,

vitaal. grijs en techno geet.
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Van de majeure locaties waar nog een groot bouwvolume gereatiseerd kan worden (Aarl.e, Brandevoort,
Nuenen West & Zitverackersl heeft Zilverackers het grote voordeeI dat er stechts beperkte contractuele
verplichtingen zijn. Dit biedt meer mogel.ijkheden om vrijer te denken. Dit is ook terug te zien in de
gepresenteerde strategische verkenning. De gepresenteerde varianten hebben de potentie om een voor
de regio uniek concept te ontwikkelen. Met name het 'Patchwork' concept sprak het coördinatieteam erg

aan. Hiermee kan een organische ontwikkel.ing worden opgezet. Dit concept leent zich ook goed voor het
toepassen van diverse experimenten zoats een ecodorp. De [aatst toegesiuurde visie gaat echter uit van
een combinatie van '[inten' en'patchwork' fzie onderstaand beeLdJ. Het coördinatieteam vraagt zich af of
dit concept het beste is voor de gewenste fasering en maximate ftexibititeit.
Het toekomstige dorp Huysackers is al. voLLedig uit ontwikkel.d. Vervolgens wordt voor het overige
gebied een nieuw concept ontwikkeLd. Het is voor het coördinatieteam erg onduidetijk hoe deze twee
ontwikke[ingen één geheel gaan worden en of deze etkaar gaan versterken. Door juist te starten met hei
dorp Huysackers wordt naar de mening van het coördinatieteam op een ptek in de gebiedsontwikkel.ing
begonnen waardoor de de faseerbaarheid en fLexibiliteit van de totale gebiedsontwikketing een groot
punt van zorg is. Het is een uitdaging om een fLexibeI planconcept te bedenken waarin Huysackers a[s
vanzelfsprekend wordt opgenomen.

Goede verbindingen naar en vanuit Zitverackers naar werktocaties [campussenl en voorzieningen

fVeLdhoven Dorp, City Centrum en Centrum Eindhovenl zijn cruciaaL in het vervutlen van de regionate
behoefte.

ln dit stadium lijkt duurzaamheid nog onvotdoende vorm te krijgen. Gastoos bouwen is inmiddel.s de norm
echter behelst duurzaamheid meer dan dat.

3. Aanbevetingen van het coördinat¡eteam
. 0ntwikkel gewenste woonmitieus passend bij de benoemde doetgroepen

" Een goede faseerbaarheid en fl.exibil.iteit moeten onderdeel zijn van het ptan. Uitgangspunt is dat de wijk
zelfstandig moet kunnen functioneren en afgerond moet ogen bij een stitval.l.ende of afnemende vraag naar
woningen. Votgens het coördinatieteam is dat bij een combinatie van [inten en patchwork minder goed

mogel.i.jk. Maak een pLan waarbij de faseerbaarheid en ftexibil.iteit maxímaaI is.

' Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deetauto'sl naar werktocaties en voorzieningen.

' Ga uit van hoge[rel duurzaamheidsambities dan wettel.ijk is verplicht. En Leg deze ambities vast in

onderhandetingen met derden.
. Bied meerzekerheid dat de gepresenteerde trendontwikketingen [anden in de gebiedsontwikkeLing en dat

het concept behouden wordt.

4. Suggesties ven het coördinat¡eteem
Kijk of het mogetijk is om op korte termijn a[ initiatieven te ontptooien waarmee het dorp Huysackers
verbonden wordt.

5. Ptanotogische Yoorwaarden
Het ptanconcept Zitverackers-over¡ge twee dorpen is op dit moment onvotdoende uitgewerkt om ptandeten
met een directe bouwtitel en deten met een uitwerkingspticht te benoemen.

De gemeente heeft een viertaL ruimtetijke scenario's aan de raad voorgeLegd. Al.l.e ruimtel.ijke scenario's
spelen onder andere in op de gewenste fl.exibititeit. Rekening houdend met de opmerkingen van het
coördinatieteam wordt de komende tijd het scenario "onthaast wonen" uitgewerkt tot een concreet
ptanconcept. Dit concept wordt voorzien van een ontwikkelstrategie. 0p basis van ptanconcept en

ontwikketstrategie kan bepaal.d worden welke deten gaan vatlen onder bestemmingsplannen met een
directe bouwtiteI dan weI bestemmingsplannen met een uitwerkingspl.icht.
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BIJ LAGE 2: 0N DE RBOUWI NG PLANOLOGISCI{ E YOORWAARDE 1{

1.H UIDIGE PLANOLOGIE EN WOI{ I NGBOUWGAPACITE 11

ln merendeel van de locat¡es is reeds sprake van een woonbestemm¡ng. Merendeel van de

bestemmingsptannen zijn reeds onherroepel.ijk en gl.obaaI van aard met een uitwerkingspticht. ln een aantaI

gevatlen is actuatisatie gewenst ivm de 10 jaarstermijn INuenen west, Meerhoven en Tongetresche akkers]

Aarle: ontwerp bestemmingsplan, 880 won

Btixembosch: onherroepelijk bestemmingsplan met uitwerkingspticht, 180 won

Brandevoort BSD: onherroepel.ijk bestemmingsptan met uitwerkingspl.icht, 1.500 won

Brandevoort zuidr onherroepetijk bestemmingsptan, reeds uitgewerkt, 1.000 won

Ekenrooi zuid: agrarische bestemming, 150 a 200 woningen

Nuenen west¡ onherroepetijk bestemmingsptan met uitwerkingspLicht, 1.475 won

l,leerhoven l.leerrijk: onherroepetijk bestemmingsptan, reeds uitgewerkt, 300 won

TongelrescheAkkers: onherroepetijk bestemmingsplan met uitwerkingspticht, ó00 won

Waalre noord fase I en 2: agrarische bestemming, 315 woningen

Waalre noord fase 3: agrarische bestemming, 200 woningen

Zilverackers lluysackers: on herroepetijk bestem mi ngspta n, 450 woningen

Zil,verackers oyerige twee dorpen: onherroepel.ijk bestemmingsptan met uitwerkingspl'icht, 800 won

Conclusie: Aan de hand van de woningbouwaantatlen worden de ptannen Btixembosch, Brandevoort zuid,

Meerrijk, Tongetresche Akkers en Huysakkers naarverwachting vóór 2022 gereal.iseerd. Deze ptannen krijgen

bij een wijziging of actuatisatie een directe bouwtitel mee.

De bestemmingsplannen voor Ekenrooi zuid en Waatre noord worden pas opgestetd en in procedure gebracht

wanneer er een duidetijke marktvraag is. Deze [kteinerelbestemmingsptannen krijgen dan een directe

bouwtitet.
De locaties Aarte, Brandevoort Noord, Nuenen west en Zitverackers(twee dorpenl hebben een [angere

tooptijd en realiseren ook woningen na 2022. Wanneer hiervoor bestemmingsptannen opgestetd dan

wel geactuatiseerd worden gel.dt dat zij voor een deel een directe bouwtiteI en voor een ander deel

uitwerkingspLicht dan wel wijzigingsbevoegdheid opnemen.

2.PLANSCHADE EN YOORZIENBAARI{EID ORGAI{ISEREN

Wanneer in de ptannen een uitwerkingspl.icht dan wel. wijzigingsbevoegdheid opgenomen wordt bestaat

de kans dat pl.anschadectaims ingediend worden. Met name wanneer de locatie niet in handen is van een

gemeente maarvan een derde. lmmers de nieuwe ptanotogische maatregel beïnvtoedt in negatieve zin de

gebruiks-en bouwmogeiijkheden van de eigenaar'

Wanneerdegemeente voorzienbaarheid organiseertkrijgtdeeigenaarvandegronddetijdombinneneen

afzienbare tijd Ibijvoorbeetd 2 jaar] het woningbouwptan te ontwikketen. De gemeente kan voorzienbaarheid

creciren in de vorm van bijvoorbeetd het uitbrengen van een visie waarin zij aangeeft de bestemming van de

tocatie te wi[ten wijzigen. Wanneer de eigenaar votdoende tijd krijgt om de bestemming atsnog te reatiseren

vermindert dat de kans op het succesvolte ptanschadeclaims.

Het organiseren van voorzienbaarheid is dus aan de orde wanneer sprake is van een vastgestetd

bestemmingspl.an dat een directe bouwtitet geeft en waar de grond in eigendom is van derden.

Een bestemmingspl.an met uitwerkingsptannen heeft geen directe bouwtitet. ln theorie zou hier geen

ptanschadecl.aim ingediend kunnen worden. Echter zijn er natuurtijk wetverwachtingen gewekt naar de

grondeigenaar. Met deze partijen moet de gemeente in ieder geval het gesprek aangaan'

a

a
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Eigendomsituatie en type bestemmingsptan:

' Aarle: ontwerp bestemmingsptan, gemeenteLijk eigendom, overeenkomsten met derden

' Brandevoort BSD: onherroepelijk bestemmingsplan met uitwerkingspl.icht, gemengd eigendom

' Nuenen west: onherroepetijk bestemmingsplan met uitwerkingspLicht, gemengd eigendom,
overeenkomsten met derden

' Zitverackers twee dorpen: onherroepelijk bestemmingsptan met uitwerkingspl.icht, gemengd eigendom

Conclugie¡ uit bovenstaande opsomming btijkt dat op dit moment geen enkete locatie een bestemmingsptan
met directe bouwtitel heeft. 0m ptanschadeclaims voor te zijn zou het creeiren van voorzienbaarheid dus
niet nodig zijn. Echter in de meeste locaties zijn reeds overeenkomsten met private partijen gestoten. De
bestemming wijzigen van wonen naar bijvoorbeel.d agrarisch, ingevaI een wijzigingsbevoegdheid betekent
bijna vanzelfsprekend dat zij toch pl.anschade in gaan dienen. 0ok al. heeft het bestemmingspl.an geen directe
bouwtitet, er zijn weI verwachtingen gewekt en contracten gestoten. De gemeente dient dus op zijn minst in
gesprek te gaan met de contractanten wanneer de wijzigingsbevoegdheid opgenomen wordt ¡n de nieuwe
bestemmingsptannen. En een duidel.ijke visie en motivering aan te geven waarom zij de bestemming wenst te
wijzigen.

Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid kan enkel daar waar nog geen bestemmingsptan met bestemming
wonen vigeert. Dit zou dus enkel voor Aarte getden, maar in dit project heeft de gemeente al. geruime tijd
geteden vete overeen komsten met derden gesloten Ibouwctaimmodel.tenl.

3. TADDER DUURZAME YERSTEIIELIJKII{G
Uit jurisprudentie btijkt dat voor wonen gel.dt, dat voor nieuwe woningbouwlocaties vanaf twaatf woningen
sprake is van een stedel.ijke ontwikkel.ing die Ladderptichtig is.

Dit betekent dat de behoefte aan het voorgenomen ptan aangetoond moet worden, zowel in kwantitatief ats
kwatitatief opzicht.

Wanneer de locatie binnen bestaand stedel.ijk gebied tigt en de behoefte is aangetoond voLdoet de locatie aan de
tadder' Het is primair aan het bevoegd gezag om op basis van het ruimtel.ijk verzorgingsgebied van de stedeLijke
ontwikkel.ing te bepaten tot wetk gebied de beschrijving van de behoefte zich moet uitstrekken.
Ats de woningbouwontwikketing buiten bestaand stedel.ijk gebied is gepl.and, moet volgens artikeL 3.l.ó Lid 2 Bro
gemotiveerd worden waarom niet binnen bestaand stedel.ijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. Daarbij
speten de beschikbaarheid en geschiktheid van locaties binnen bestaand stedetijk gebied een rol. Ihier gel.dt dus
een uitgebreide motiveringspl.ichtl.

Locaties binnen of buiten bestaand stedetijk gebied:
. Aarte: zoekgebied bestaand stedel.ijk gebied
. Brandevoort BSD: binnen bestaand stedel.ijk gebied
. Nuenen west: binnen bestaand stedel.ijk gebied
. Zitverackers twee dorpen: binnen bestaand stedeLijk gebied

Bij zowel. uitwerkings- ats wijzigingsptannen kan de Laddertoets worden doorgeschoven naar het moment
van vaststetting van het wijzigings- of uitwerkingspLan. ln de ptanregel.s van het moederplan moet dan
expticietworden bepaal.d dat in het kadervan het uitwerkings- of wijzigingsp[an een Laddertoets moetworden
uitgevoerd.

0p het niveau van het moederptan zal. de uitwerkingspl.icht of wijzigingsbevoegheid natuurl.ijk wel moeten
votdoen aan de eisen van artikel 3.1 van de Wro (toets aan het beginsel. van een goede ruimtetijke ordeningl
en artikel 3.1.ó tid 1 van het Bro f de uitvoerbaarheidstoetsl. Dat betekent dat aannemetijk moet worden
gemaakt dat er binnen de ptanperiode behoefte bestaat aan de in het moederpl.an voorziene ontwikkel.ing. Voor
wijzigingsbevoegdheden gel.dt dat de behoefte aan een ontwikkel.ing nog niet vast behoeft te staan. We[ moet
duidel.ijk worden gemaakt dat de behoefte aan de ontwikkel.ing zich binnen de ptanperiode zaI kunnen voordoen
Er zijn verschi[[en tussen de Laddertoets en de uitvoerbaarheidstoets. Het bel.angrijkste is dat in het kader
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van de uitvoerbaarheidstoets, de behoefte niet zonder meeraan de hand van een vraag- en aanbodanalyse

onderbouwd behoeft te worden. Bovendien Lijkt minder betekenis toe te komen aan de in het kadervan de

Ladder vereiste inventarisatie van de ontwikkeLmogel.ijkheden binnen bestaand stedel.ijk gebied [voor zover het

pl.anoLogisch bestuit betrekking heeft op een ontwikketing buiten bestaand stedetijk gebied). Door in het kader

van de uitvoerbaarheid zoveel mogetijk aanstuiting te zoeken bij de Ladder kunnen procesrisico's geël.imineerd

worden.

Conclusie: enkeI voor de locatie Aarte gel,dt dat zij uitgebreid moeten motiveren waarom niet binnen bestaand

stedel.ijk gebied in de behoefte kan worden voorzien. Wanneer in het bestemmingsptan voor delen een

wijzigingsbevoegdheid dan wel een uitwerkingspLicht wordt opgenomen kan deze motivering deets worden

doorgeschoven naar het moment van vaststetten van het wijzigingsptan of uitwerkingspl.an. 0p dat moment

kan de behoefte lwetticht] eenvoudiger gemotiveerd worden. ln het moederplan moet nog wel fop hoofdtijnen]

aangetoond worden dat de bestemming realiseerbaar is.

4. MOGELIJKHEDEN VAN DE CRIS¡s EN HERSTETWET

De Crisis- en herstetwet biedt mogetijkheden om nu aI te experimenteren met de mogetijkheden die de

0mgevingswet in de toekomst zaI gaan bieden. Het gaat dan bijvoorbeetd om projecten waarvoor een

bestemmingsptan met verruimde reikwijdte kan worden vastgestetd. Deze projecten worden opgesomd in het

Besl.uit uitvoering Crisis- en herstetwet dat periodiek wordt aangevutd met nieuwe projecten (de zogenoemde

tra nchesl.

Voor bestemmingsptannen met een verruimde reikwijdte is het mogel.ijk om een ptanperiode van twintig jaar

te hanteren, in pl.aats van een regutiere ptanperiode van tien jaar. Ook op deze bestemmingsptannen is -als

het een nieuwe stedeLijke ontwikkel.ing betreft- de Ladder van toepassing. Maar het is vaak eenvoudiger om de

behoefte bij een bestemmingsplan met een tooptijd van twintig jaar te onderbouwen dan bij tien jaar.

Nuenen west is reeds voor de 1óe tranchela aangemetd, de tooptijd van het oroject kan hiermee vertengd

worden tot 20 jaar. Ook voor Brandevoort BSD is de crisis en herstelwet van toepassing.

Wetl.icht kunnen ook Aarle en Zitverackers ftwee dorpenl hiervoor aangemeld worden.

5. VORI4 EN VAN BESTE M I'IINGSPLANII EII

Bij het opsteLl.en van bestemmingsptannen kan gekozen worden uit verschittende ptanvormen:

. Gedetailleerdb€slemmingsplan
Voor bestaande woonwijken, bedrijventerreinen etc. is een gedetaitteerd bestemmingsplan de meest

aangewezen vorm.
. Gedetailleerdbestemmingsplan

Bij te ontwikkeLen gebieden kan er gekozen worden voor een gtobaal. bestemmingsplan, a[ dan niet

met uitwerkingspl.icht. Hierbij worden de betangrijkste u¡tgangspunten voor een gebied vastgetegd. 0p

basis van een gedetaitteerd bestemmingsptan en een gtobaaI bestemmingsptan kunnen rechtstreeks

omgevingsvergunningen verteend worden. Bij een bestemmingsptan met uitwerkingspticht moet het

bestemmingsptan eerst uitgewerkt worden voordat er vergunningen verteend kunnen worden.

. Combinatie

Binnen een bestemmingspl.an kunnen meerdere ptanvormen gecombineerd worden.

. Uitwerkingspl¡cht
Een bestemmingsptan kan een rechtstreekse bouwtiteI hebben, maar er kan ook gekozen worden voor

een bestemmingsptan met uitwerkingspticht. Deze ptanvorm kan bijvoorbeeld zinvoI zijn wanneer bij het

mogel.ijk maken van een nieuwe ontwikketing nog niet precies duidetijk is hoe deze ontwikketing eruit gaat

zien. Een dergetijk bestemmingsptan moet eerst worden uitgewerkt voordat er omgevingsvergunningen

voor het bouwen kunnen worden verteend.

13 De Rijksoverhe¡d moet overigens nog een besluit nemen over de lóe tranche
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a

De gemeenteraad stett het bestemmingsptan vast met daarin een uitwerkingspticht met daarbij
uitwerkingsregets. Hiermee geeft de gemeenteraad aan het cottege van burgemeester en wethouders
de pLicht mee om tijdens de duurvan het bestemmingsptan een uitwerkingspl.an op te stetten binnen
de kaders van de uitwerkingsregels. Met deze ptanvorm heeft de gemeenteraad invtoed op de verdere
uitwerking van een ontwikketing.
Het uitwerkingsptan moet binnen de ptanperiode f 10 jaarl van het moederptan uitgewerkt worden. Het
uitwerkingsplan gaat deel uit maken van het bestemmingsptan. Toetsing aan de Lader voor duurzame
verstedeLijking kan worden naar geschoven naar het moment van vastste[[ing van het uitwerkingsptan.
0p hoofdl.ijnen moet bij het uit te werken bestemmingsptan f=moederpl.anl de haaLbaarheid
worden aangetoond loa ook behoeftetoetsl. Een deel. van de onderzoeken kan ats voorwaarde in de
uitwerkingsregets worden opgenomen. Zo kan bijvoorbeeLd opgenomen worden dat aangetoond dient
te worden dat de bodemkwal.iteit votdoende is voor de beoogde functie op een bepaatde locatie. Je hoeft
deze onderzoeken [die niet perse noodzakel.ijk zijn in het kadervan de haal.baarheidstoetsingl dan nog
niet bij het'moederptan' uit te voeren, maar pas bij het uitwerkingspl.an.
Wijzigi n gabevoegdhe¡d

Bij nieuwe ontwikkeLingen die nog niet geheeI duidetijk zijn bij het opstel.[en van het bestemmingsptan
kan ook gekozen worden voor het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingspLan. De

wijzigingsbevoegdheid mag geen structurete wijzigingen van het bestemmingsptan mogeLijk maken. De

onderliggende bestemming btijft gel.den tot van de wijziging gebruik is gemaakt.
De haatbaarheid van een wijzigingsbevoegdheid moet in het bestemmingspl.an aangetoond worden.
Het verschi[ met de uitwerkingspl.icht is dat een ptan met een wijzigingsbevoegdheid zetf aI een
compteet bestemmingsptan is waarop bouwvergunningen kunnen worden verteend. Daarnaast is het een
bevoegdheid en niet een verptichting. Burgemeester en wethouders mogen de bevoegdheid gebruiken
maar zijn het niet verpticht.
De wijzigingsbevoegdheid wordt via het moederptan aan burgemeester en wethouders gegeven.

Met een wijzigingsbevoegdheid wordt door de gemeente aangegeven wat de toekomstige functie op een
bepaatd perceet zou kunnen zijn. Tot het moment dat van de wijziging gebruik wordt gemaakt btijft de
ondertiggende bestemming van toepassing. Daarna komt de ondertiggende bestemming te vervatten.
Toetsing aan de [adder voor duurzame verstedeLijking kan worden doorgeschoven naar het moment van
vaststelting van het wijzigingspLan.

De wijzigingsbevoegdheid bevat voorwaarden waaronder het col.l.ege van Burgemeester en Wethouders
medewerking kunnen verlenen aan het wijzigen van de bestemming op een perceel om deze functie mogel.ijk
te maken.
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