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Geachte heren Van den Baar, Van Abbe en van de Leur,

Graag wil ik u danken voor uw brief d.d. 23 oktober jl., waarin u een gewaardeerd pleidooi houdt

voor het behouden van het Evoluon voor de stad Eindhoven. Op dit moment is Philips als eigenaar

van het gebouw bezig met het verkennen van de toekomstige opties. Daarover heeft Philips,

vanwege de cultuurhistorische betekenis van het Evoluon, nauw contact met de gemeente

Eindhoven. We waarderen de open wijze waarop Philips over de verkoop van zijn eigendom in

contact is met ons. Zowel de gemeente als Philips venryelkomen alle ideeën over de toekomstige

functie van het Evoluon, dat een icoon is voor onze stad en dat we als monument voor onze stad

en regio graag behouden.

Voor wat betreft de status van het Evoluon als Rijksmonument ben ik een en ander nagegaan en

kan ik het volgende melden, voor zover niet al bij u bekend. Minister Jet Bussemaker (Cultuur)

maakte in 2013 de 89 nieuwe rijksmonumenten bekend. ln Eindhoven heeft het Evoluon de status

van rijksmonument gekregen. ln het register voor rijksmonumenten is opgenomen dat het Evoluon

op dit moment'voorbeschermd' is. De Erfgoedwet regelt dat door de start van de officiële

aanwijzingsprocedure het cultuurgoed al beschermd is alsof het een rijksmonument is

(voorbescherming). Het doel hiervan is om te voorkomen dat het cultuurgoed gedurende de

procedure onherstelbaar beschadigd of ondeskundig gerestaureerd wordt. Het tussentijds

veranderen van een cultuurgoed kan in principe. De eigenaar moet dan wel een

omgevingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente waarin het cultuurgoed ligt. De aanwijzingsprocedure is nog niet helemaal afgerond door

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De adviezen die de wettelijke adviseurs hebben

uitgebracht (gemeente Eindhoven en de Raad voor Cultuur) zijn echter positief. Naar venruachting

zal hÁ\esluit tot aanwijzing als rijksmonument voor het einde van dit jaar worden verzonden. De
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heeft betrekking op het Evoluon (tentoonstellingsgebouw en het bijbehorende

facitfteiteirgebouw) met de technische mast, vijver en de sculptuur bij de entree.
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