
 

Betreft: schriftelijke vragen CDA fractie 

Geacht college, 
Burgermeester en wethouders van Eindhoven hebben de gemeenteraad van Eindhoven een 
raadsvoorstel aangeboden Uitbreiding Eindhoven Museum. (zie bijlage). Deze uitbreiding 
moet plaatsvinden in de Genneper Parken te Eindhoven. De Genneper Parken vallen binnen 
de provinciale groenblauwe mantel. De Genneper Parken worden door het college van BW 
van Eindhoven zelf als volgt omschreven. 

“Genneper Parken bestaat uit een relatief compleet cultuurhistorisch landschap van 
waardevolle beek tot droog bos en alles wat daar tussenin zit, met tal van kleine 
landschapselementen en biologisch agrarisch gebruik. Ook ontwikkeling en beheer zijn 
gericht op het behoud én de ontwikkeling van deze kwaliteiten. Het is het samenspel van 
deze situatie die het gebied als geheel tot een leefgebied maakt voor tal van soorten. Dit 
alles tezamen vormt de hogere natuurkwaliteit van dit gebied. Omdat dit bestaat bij de gratie 
van de vele verschillende waardevolle elementen is het van belang de mini-natuurgebiedjes 
ieder op zich te behouden en beschermen. De intensieve gebruiksfuncties in Genneper 
Parken zijn zo goed mogelijk ingepast in landschap en natuur en bij recente ontwikkelingen 
zijn steevast nieuwe stukjes natuur in het gebied toegevoegd en ingericht om het evenwicht 
in Genneper Parken te bewaren. Het terrein van het voormalige baggerdepot is specifiek 
ingericht als natuur met deels natuurgerichte begrazing voor de kleinschalige afwisseling met 
intensieve functies, waardoor Genneper Parken geschikt is voor hoge natuurwaarden.“ 

Mede van wege deze situatie concludeert het college dat: Een aantoonbare meerwaarde van 
het museumterrein an sich zal dus qua natuurwaarden lastig zijn, (bijlage 1: geformuleerde 
kaders en randvoorwaarden Eindhoven). 

Dit is nog maar een voorzichtige conclusie naar onze mening als we kijken naar de plannen. 
De uitbreiding betekent namelijk dat er jaarlijks 150.000 bezoekers zullen worden 
verwelkomd, inclusief een horecagelegenheid die los van het Eindhovens Museum gaat 
functioneren maar wel noodzakelijk bijdraagt aan de exploitatie van het museum. Dit is een 
verdrievoudiging van het aantal huidige bezoekers. Deels zal de horeca ook in de avonduren 
gaan functioneren en als locatie voor feesten.  De openingsuren van de horeca zullen ruimer 
zijn dan die van het toekomstige museum. U begrijpt dat dit een enorme toename is van de 
“ecologische voetafdruk” in dit waardevolle park. Zeker in combinatie met een concreet plan 
om een luxe, hoogwaardig hotel met horeca te realiseren in een monumentaal klooster op 
een steenworp afstand van dit nieuwe plan, en ook gelegen in de groenblauwe mantel. 

Het college van BW van Eindhoven is van mening dat er bij wijziging van het 
bestemmingsplan een kwaliteitsverbetering bewerkstelligd kan worden, zoals het provinciaal 
beleid dicteert (zie vraag 4). En het college vervolgt: De gesprekken met de provincie zijn 
reeds opgestart en er is sprake van een positieve ambtelijke reactie (blz.7 van het 
raadsvoorstel, H.1.3) 

Deze laatste conclusie leidt tot de volgende vragen van de CDA Fractie Noord-Brabant aan 
GS van Noord-Brabant. 

1. Ben u bekend met het hierboven geciteerde ontwerpraadsbesluit? 
 

2. Bent u bekend met de positieve ambtelijke reactie? 
 



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

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? 

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? 
 

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? 
 

Gezien de verregaande stand van de besluitvormingsprocessen rondom de 
Genneperparken ontvangen wij uw reactie graag zo spoedig mogelijk. 

Met vriendelijke groet,  

Jürgen Stoop 
Kees de Heer 


