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Raads  informatiebrief  
 

Onderwerp: gunning verkoopprocedure vastgoed en grond Deken van Somerenstraat. 

Inleiding 

De gemeentelijke gebouwen aan de Deken van Somerenstaat 2-4-6 komen leeg of 

staan al deels leeg. Samen met het parkeerterrein aan die straat vormen zij een 

plangebied dat integraal in verkoop is gebracht. Wij hebben u daar in een 

raadsinformatiebrief op 11 november 2016 over geïnformeerd. Dit biedt een uitgelezen 

kans om dit centrumgebied een impuls te geven, om De Bergen te profileren als een 

dynamisch district en om in de stad zichtbaar vorm te geven aan onze stedelijke 

ambities, zoals onder meer vastgelegd in de Woonvisie en de Binnenstadsvisie.  

We werken ook hier aan een inclusieve samenleving met diverse doelgroepen, waarbij in 

het woonprogramma naast sociale huur ook wordt voorzien in middeldure huur, duurdere 

huur en koopwoningen. Daarnaast krijgt duurzaamheid extra veel aandacht. 

 

Een getrapte selectieprocedure heeft geleid tot gunning aan een gebiedsontwikkelaar 

(marktpartij) die dit gebied gaat transformeren. In deze brief informeren wij u hierover, 

naar aanleiding van het gunningsbesluit dat wij gisteren hebben genomen. Dat besluit is 

deels vertrouwelijk en dat deel zal niet in deze RIB worden behandeld. Het betreft met 

name de hoogte van de biedingen en de volgorde van de partijen die op de tweede en 

derde plaats zijn geëindigd. 

 

 Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem 

 Coalitieafspraak 

 Motie/amendement/toezegging 

 Anders, namelijk opwaardering stuk centrumgebied i.c.m. verkoop gemeentelijk 

vastgoed. 

 

Besluit van college van burgemeester en wethouders 

1. SDK Vastgoed aanwijzen als de koper, zijnde de marktpartij die in de 

verkoopprocedure Deken van Somerenstraat het beste voorstel tot 

transformatie van het plangebied heeft ingediend. 

2. Het hoofd van de sector PG opdragen exclusief met SDK Vastgoed in overleg 

te treden, met als doel het sluiten van een koopovereenkomst over het 

plangebied Deken van Somerenstraat.  
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Argumenten/kanttekeningen 

Het plan van SDK Vastgoed geniet breed de voorkeur.  

De eerste fase van de verkoopprocedure bestond uit een voorselectie. Uit de indicatieve 

voorstellen van 17 marktpartijen is in maart een voorselectie van drie gemaakt; de 

portefeuillehouder heeft  u daar op 16 maart schriftelijk over geïnformeerd. Heijmans 

Vastgoed, SDK Vastgoed en consortium Stuijvesant hebben hun uitgewerkte voorstellen 

eind mei ingediend. Deze zijn getoetst door de gemeentelijke selectiecommissie. Zonder 

uitzondering bleken het hoogwaardige voorstellen te zijn. Een openbare versie van de 

voorstellen (uitgebreide samenvatting; zonder de biedingen) is getoetst door een 

buurtcomité, dat conform het proceduredocument hiervoor is opgericht. Verder heeft  de 

Henri van Abbestichting op basis van de openbare versie een reactie gegeven. 

 

Wij hebben geconstateerd dat de drie adviezen die wij hebben gekregen hetzelfde 

voorstel als voorkeur aangeven: dat van SDK Vastgoed, genaamd “Nieuw Bergen”. Het 

gunningsbesluit is dan ook genomen ten faveure van dit plan. Met de koper gaan wij nu 

een koopovereenkomst opstellen, op basis van de model-koopovereenkomst die bij de 

start van de verkoopprocedure al is vrijgegeven.  

 

Het voorstel van SDK Vastgoed onderscheidt zich volgens de gemeentelijke 

selectiecommissie onder meer door de heldere structuur van het stedenbouwkundige 

ontwerp, de zeer bijzondere gebouwontwerpen die een groot volume combineren met 

veel ‘licht en lucht’. Duurzaamheid is in brede zin toegepast op een zichtbare en 

beleefbare wijze. Al met al is dit een plan dat aan Eindhoven iets nieuws toevoegt en de 

stad extra positief op de kaart zet. Verder heeft meegewogen dat SDK Vastgoed de 

hoogste bieding van de drie partijen heeft gedaan. Binnen het buurtcomité is het plan 

van SDK onder meer omschreven als iconisch en vernieuwend, met een serieuze 

aanpak van de buurtsamenspraak. 

 

De gemeente en het buurtcomité hebben eigen beoordelingscriteria gehanteerd. 

U bent reeds geïnformeerd over de gemeentelijke gunningscriteria. Deze laten zich als 

volgt samenvatten: geld en risico’s hebben meegeteld voor éénderde; kwaliteit en proces 

hebben meegeteld voor tweederde.  

Het buurtcomité bestaat uit 18 personen, waarvan de meesten omwonende zijn. Het 

comité bevat ook vertegenwoordigers van de brandweer, basisschool De Trinoom, het 

Sint Catharinakerkhof, bewonersvereniging De Bergen, klankbordgroep Schrijversbuurt 

en stichting SupportPunt. Het comité heeft eigen beoordelingscriteria opgesteld om de 

drie plannen te beoordelen. Dit zijn: 

 gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met andere 

functies; 

 ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen (incl. herkenbaarheid ‘TDK’); 

 ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte; 

 sociale en fysieke veiligheid; 

 de mate waarin het plan, door zijn impact op de omgeving, respect toont en een 

meerwaarde heeft voor omringende bestaande functies. 
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De buurt maakt zich zorgen over de (mede door dit plan) toenemende verkeersdruk. 

In de adviesbrief van het buurtcomité wordt opgemerkt dat door meerdere 

ontwikkelingen in de stad de verkeersdrukte op de Edenstraat, die toch reeds als hoog 

wordt ervaren, recentelijk extra toeneemt. Bouwprojecten als TD-gebouw en Deken van 

Somerenstraat gaan de druk verder verhogen. De buurt verwacht van de gemeente een 

verkeersplan met maatregelen, om de zorgen hierover van de buurtbewoners weg te 

nemen. Wij zullen dit verzoek meenemen bij de verdere planvorming en ook breder in de 

organisatie een plaats geven. 

 

Planontwikkeling start na ondertekening van de koopovereenkomst 

Wij trachten uiterlijk oktober 2017 met SDK Vastgoed tot ondertekening van de 

koopovereenkomst te komen. Gedurende deze periode zal onder meer worden bekeken 

op welke punten het plan van SDK Vastgoed nog verder verbeterd kan worden. Ook zal 

worden besproken hoe het langjarig in stand houden van de sociale woningen en de 

middeldure huurwoningen geborgd kan worden. Dit is door de portefeuillehouder 

toegezegd aan de raad. 

 

De belangrijkste mijlpalen in de planning (onder voorbehoud) van de 

gebiedsontwikkeling zijn dan als volgt:  

 voortzetten burgerparticipatie vanaf Q4 2017 

 planontwikkeling, verdere contractvorming en procedures tot medio 2019 

 afname grond medio 2019 en medio 2020 (twee bouwfasen) 

 oplevering begin 2021 en begin 2022. 

 

Kosten en dekking 

We schatten in dat de apparaatskosten van het verkooptraject ongeveer €120.000 zullen 

bedragen. Hiervoor hebben wij een voorbereidingskrediet afgegeven.  Hiervan is 

inmiddels ongeveer € 90.000 besteed. We verwachten dat het krediet voldoende zal zijn. 

 

Ter inzage gelegde stukken 

Op de website www.eindhoven.nl/dekenvansomeren kunnen de openbare versies van 

de drie plannen, waaronder het winnende plan, worden ingezien. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,  

 

 

 

secretaris. 

http://www.eindhoven.nl/dekenvansomeren

