
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Statenfractie CDA 

De heer J. Stoop 

De heer C. de Heer  

Postbus 90151 

5200 MC  'S-HERTOGENBOSCH 

 

Onderwerp 
Beantwoording vragen inzake Genneper Parken Eindhoven 

  

 

Geachte heren Stoop en De Heer, 

 

Bij brief van 13 april 2021, ingekomen op 13 april 2021, heeft u namens de  

CDA fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

  

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

26 april 2021 

Ons kenmerk 

C2279975/4877898  

Uw kenmerk 

-  

Contactpersoon 

B.C. (Bart) Coolen 

Telefoon 

(06) 52 79 41 50 

Email 

bcoolen@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

1. Ben u bekend met het hierboven geciteerde ontwerpraadsbesluit? 

Antwoord: Nee, het ontwerpraadsbesluit is niet bestuurlijk met ons gedeeld. 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven hebben de gemeenteraad van 

Eindhoven een raadsvoorstel Uitbreiding Eindhoven Museum – VONK * 

aangeboden.  

2. Bent u bekend met de positieve ambtelijke reactie? 

Antwoord: Ja, daar zijn wij mee bekend.       

3. Wat is de betekenis van deze ambtelijke reactie en wat zijn de 

rechtsgevolgen van deze positieve ambtelijke reactie? 

Antwoord: Op ambtelijk niveau vindt regelmatig gesprek en afstemming plaats 

over provinciale belangen in een initiatieffase van een ruimtelijke ontwikkeling. 

Dit past in het ambtelijk mandaat van handelen. De reactie is afgegeven in een 

verkennende fase met ontwerpend onderzoek. Op het moment van het 

gemeentelijke voornemen van benutting van de ter plaatse gebiedsvreemde 

verkeersschool voor landschapsbouw. En dat te betrekken in een scenario voor 

uitbreiding van het Eindhovens Museum. Er is nog geen eindbeeld door de 

gemeente gepresenteerd voor planvorming. Wij zullen zorgvuldig omgaan met 

de gebiedskenmerken van natuur en landschap en beoogde maatschappelijke 

verandering in de groenblauwe mantel.   
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Aan een dergelijke ambtelijke reactie zijn geen rechtsgevolgen verbonden. Op 

het moment dat een ruimtelijk plan in het kader van de formele planprocedure 

aan ons wordt voorgelegd beoordelen wij of het plan voldoet aan ons 

provinciale beleid. 

 4. Bent u bekend met het feit dat er op steenworp afstand nog een horeca 

gelegenheid wordt ontwikkeld en is dit verdisconteerd in de positieve ambtelijke 

reactie? 

Antwoord: Ja , daar zijn wij mee bekend. Er is een voorontwerp 

bestemmingsplan voor reactie aan ons voorgelegd. Nee, de provinciale reactie 

heeft geen betrekking op het voorontwerpplan.   

In het provinciale beleid omtrent de groenblauwe mantel geldt het volgende: Het 

beleid in de groenblauwe mantel is gericht op het behoud en vooral op de 

ontwikkeling van natuur, watersysteem en landschap. Voor de natuur betekent 

dit vooral versterking van de leefgebieden voor plant- en diersoorten en de 

bevordering van de biodiversiteit bij het NNB. De groenblauwe mantel biedt 

daarbij ook ruimte voor de ontwikkeling van gebruiksfuncties zoals landbouw en 

recreatie, mits deze bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, water en 

landschap. De zogenaamde Ja-mits benadering. De ‘mits’ is daarbij vooral 

gericht op de voorwaarde dat een ontwikkeling een positieve bijdrage levert 

aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en 

landschappelijk waarden en kenmerken in het gebied. 

5. Deelt u onze mening dat het toch wel heel vreemd is dat de ambtelijke 

organisatie op voorhand positief reageert bij een dergelijke diepgaande 

ingreep, zeker in het licht van de reeds bestaande ontwikkelingen in het park om 

ook nog een hoogwaardig hotel te realiseren, inclusief horeca gelegenheid? 

Antwoord: Nee, wij delen deze mening niet. Zie het antwoord op vraag 2 en 3.   
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6. Bent u het met ons eens dat de uitbreiding in de Genneper Parken, die in het 

raadsvoorstel wordt voorgesteld veel te rooskleurig is en op geen enkele manier 

tegemoetkomt aan het beleid van de provincie met betrekking tot de 

groenblauwe mantel? 

Antwoord: Dit betreft een gemeentelijke afweging. Het is niet aan ons om daar 

een oordeel over te geven. Zie het antwoord op vraag 2 en 3. 

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant genomen besluit, 

namens deze, 

 

 

 

H.B.W. van den Berg, 

programmamanager Wonen en Leefomgeving 

 
 

 

 


