
 

 

  gemeente Eindhoven 

Inboeknummer       18bst00138 

Dossiernummer      18.06.251/18.07.103_10.1 

B&W beslisdatum   13 februari 2018 
   

 

Raadsvoorstel   

Gewijzigde vaststelling upgrade ontwikkelingsvisie 
Emmasingelkwadrant 2016: overweging voor scenario met 
gedeeltelijk behoud van het TAC-gebouw.  
 

Inleiding 

Op 14-2-2017 stelde uw Gemeenteraad de upgrade van de ontwikkelingsvisie 

Emmasingelkwadrant 2016 vast die kaders stelt en richting geeft aan de herontwikkeling 

van dit binnenstedelijk gebied. Met die besluitvorming is de tekst van de 

ontwikkelingsvisie aangepast op basis van amendement A1A (TAC-gebouw) naar: 

‘uitgangspunt blijft dat zolang de plannen zich nog in een visiestadium bevinden, er 
gestreefd wordt naar zoveel mogelijk behoud van de cultuurhistorische waarden van het 

gebouw van TAC’.  
Aan deze tekstuele aanpassing is richting het College de opdracht ontleend om te 

onderzoeken óf en zo ja, onder welke condities cultuurhistorische elementen van het 

TAC voor het gebied behouden zouden kunnen worden. 

 

De realisatie van de eerste fase van deze integrale gebiedsontwikkeling is momenteel in 

volle gang met de bouw van de Onyxtoren en gebouw Gagel aan de Mathildelaan, 

volgend op de eerdere transformatie van het kantoorgebouw van Philips Lighting. 

Aansluitend hierop wordt het Lighting Application Center gesloopt en vervolgens het 

Victoriapark en de Victoriatoren gerealiseerd.  

 

Het door B&W aan uw Raad toegezegde onderzoek over het TAC heeft inmiddels in 

samenspraak met in- en externe belanghebbenden en professionals plaatsgevonden. De 

uitkomsten van dit onderzoek en de inhoudelijke en financiële consequenties voor de 

aanpassingen van de ontwikkelingsvisie, inclusief de bijbehorende GREX, worden nu ter 

besluitvorming voorgelegd.  

 

 

 Wettelijke taak 

 Planologisch kader bieden voor de ontwikkeling van het Emmasingelkwadrant in het 

kader van de WRO. 

 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college 

  

 Onvermijdelijk 
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Doelstelling 

 

Door besluitvorming over de positie van het TAC nader richting geven aan de gewenste 

toekomstige programmatische en ruimtelijke ontwikkeling van het Emmasingelkwadrant 

tot een centrum-stedelijk gedifferentieerd woonmilieu met  hoogwaardige openbare 

ruimte, groen en water, dat als verbindingsschakel is aangesloten op de binnenstad, 

Stationsdistrict, Stadionkwartier en Strijp-S met maatregelen op het gebied van CO2-

vermindering, klimaatadaptativiteit, energieneutraliteit, gezonde verstedelijking en 

duurzaamheid. 

Voorstel  

 

1. A.  Instemmen met het scenario van deelbehoud van het TAC in de 

  Ontwikkelingsvisie Emmasingelkwadrant 2016 conform de stedenbouwkundige 

  verbeelding van bijlage 1.  

B.  Aan deze instemming de volgende voorwaarden te verbinden: 

B1.  dat de lagere opbrengstpotentie van dit scenario (ad € 4 miljoen) substantieel 

(minimaal 75%) moet kunnen worden gecompenseerd door het verkrijgen van 

rijks-/provinciale middelen op basis van de “(concept-)Propositie Regio-

enveloppe Broedplaatsen”. 
B2.  dat als er uiterlijk eind september 2018 geen uitzicht is op de onder B1 

genoemde rijks-/provinciale middelen, of als het college komt tot toewijzing van 

deze middelen aan andere prioriteiten in de stad, er wordt teruggevallen op het 

scenario van volledige sloop van het TAC. 

2. Vaststellen van de bij het scenario van deelbehoud TAC behorende GREX (bijlagen 

2a t/m 2e). 

3. Vaststellen van de bij de GREX behorende begrotingswijzigingen (bijlagen 3a t/m 

3c). 

Argumenten 

 

1.1 De aangepaste stedenbouwkundige verbeelding met inpassing van een gedeelte van 

het TAC is gebaseerd op een integrale afweging van de uitkomsten van 

cultuurhistorisch, bouwtechnisch, bouw(kosten)kundig, planologisch-programmatisch en 

(plan)economisch onderzoek. 

 

De keuze voor een gedeeltelijk behoud van het TAC is gebaseerd op de volgende 

overwegingen: 

- Het TAC kent qua gebouw in formele zin slechts een ‘laag monumentale waarde’.  
- Het bestuur van het TAC wil zich met een door henzelf geïnitieerd plan met 

bijbehorende businesscase eigenaar maken van het restant-TAC, waarbij ze een 

geïnteresseerde financier/ontwikkelaar aan zich hebben kunnen binden, die 

risicodragend wil ontwikkelen.  

- Handhaving van het TAC-deel aan de kant van de Ventoselaan komt tegemoet aan 

de wens om, in het kader van sociale duurzaamheid en diversiteit, de 
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programmatische functie/‘stepping stone’ die het TAC momenteel vervult in het 

gebied te handhaven. De TAC-organisatie wil en kan, volgens eigen opgave, zonder 

aanvullende gemeentesubsidie doorfunctioneren in de panddelen aan de 

Ventoselaan-zijde.  

- Verder behouden we, vanuit de invalshoek cultureel erfgoed, de typische sfeer die 

dit gebouw momenteel heeft; uitgangspunt van het handhaven van het gedeelte van 

het TAC aan de Ventoselaan is restaureren en verduurzamen.  

- Voor de voor dit deelbehoud benodigde investeringen en haalbare businesscase zal 

boven/tegen het TAC-pand volume in de vorm van bijvoorbeeld hostel-

/atelierwoningen toegevoegd moeten worden. Ruimtelijk is verkend in welke mate 

i.c. omvang dit acceptabel/mogelijk is (verbeelding bijlage 1). Ook programmatisch 

sluit deze woontypologie aan bij de TAC-functie (overigens zou een minder 

bijpassende woontypologie -bijvoorbeeld dure grote/luxe huurappartementen- 

wellicht enkele tonnen meeropbrengst kunnen opleveren; echter dit is 

programmatisch minder wenselijk).   

 

Samengevat:  

Het TAC-bestuur acht zich, in samenwerking met een professionele 

financier/ontwikkelaar, in staat om het onderhavige TAC-deel van de gemeente te 

kopen, door toevoeging van bouwcapaciteit boven/tegen het TAC-gebouw in de 

renovatie- en verduurzamingskosten te voorzien, en vervolgens gezond door te 

functioneren zonder aanvullende exploitatiesubsidie. 

1.2 Behoud van dit TAC-deel doet voor wat betreft het (woon-)milieu geen afbreuk aan 

de programmatische verdeling zoals bij de vaststelling van de ontwikkelingsvisie door de 

Raad gewenst. De mix van woningen en van levendige functies in de plinten, allebei in 

het kader van de inclusieve samenleving, blijft overeind. 

 

Bovendien wordt er conform de ontwikkelingsvisie voor gezorgd dat de diverse 

woonsegmenten door vermenging van de kavels tot één gedifferentieerd woonmilieu 

zullen leiden. Op te lossen als korrels binnen de verschillende bouwkavels die na 

‘ruilverkaveling’ tot stand komen. Dat deelbehoud van het TAC en bijbehorende ateliers 
en programma extra voorziet in de voor het gebied zo gewenste sociale duurzaamheid 

en programmatische diversiteit, moge duidelijk zijn. 

 

1.3 De gemeente heeft een publiek belang bij de ontwikkeling van het 

Emmasingelkwadrant. Daarnaast heeft de gemeente na het voorgenomen afstoten van 

de nieuwe TAC-ontwikkeling grondpositie (privaat belang). Door de diversiteit aan 

belangen en belanghebbenden/eigenaren bij deze gebiedsontwikkeling lijkt het 

aanbevelenswaardig om een partij aan te trekken die, liefst risicodragend, als 

gebiedsontwikkelaar de regierol voor de totale gebiedsontwikkeling op zich gaat nemen.  

 

In het gebied dat onder deze gebiedsontwikkeling valt, is momenteel sprake van de 

volgende grondeigenaren: 

- Woonbedrijf (WB) heeft op de hoek van de Willemstraat-Vonderweg haar 

voormalige kantoor. Met een tijdelijke vergunning ingevuld met flex-
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/doelgroepwonen. Het ligt voor de hand dat het Woonbedrijf primair alle sociale 

woningen in het Emmasingelkwadrant gaat realiseren/beheren. 

- ZBG/Breevast (ZBG) is eigenaar van het grote karkas aan de Vonderweg. 

Ofschoon actueel onduidelijk is of de eigenaar of haar financiers tot 

verkoop/ontwikkeling komen, is hier grote behoefte aan sloop en 

herontwikkeling. 

- Foolen&Reijs Vastgoed BV (FRV) is eigenaar van alle voormalige Philips-

Lighting-percelen, en wil na afronding van Onyx en Gagel spoedig tot sloop van 

het LAC en tot realisatie van het Victoriapark en de Victoriatoren komen. 

- TAC (in samenwerking met een professionele partner) is beoogd koper van ca. 

50% van de huidige TAC-kavel om tot renovatie en nieuwbouwtoevoeging van 

(financierend) bouwprogramma te komen. 

- Na afstoten van het TAC-deel is de gemeente daarmee (nog slechts) 

eigenaar/verkoper van de resterende 50% van het huidige TAC-kavel. 

Overigens is ook de Ventoseflat gemeentelijk eigendom, waarvoor 

verkoopvoornemens bestaan. Dit staat echter los van de gebiedsontwikkeling. 

 

Door het private belang van de gemeente met de verkoop van haar gronden onder te 

brengen bij een gebiedsontwikkelaar kan de gemeente zich primair focussen op haar 

publiekrechtelijke rol om de planologische randvoorwaarden te creëren voor de 

gewenste planuitwerking.  

Of, en zo ja, langs welk selectiemechanisme, voor het aantrekken van de voor deze 

gebiedsregie gewenste partij wordt gekozen, zal in overleg met de verantwoordelijke 

portefeuillehouder tijdens de uitwerking nadere studie plaatsvinden. Indien hiervoor 

wordt gekozen, ligt het voor de hand dat de koper/gebiedsontwikkelaar samen met WB, 

ZBG en FRV verantwoordelijk wordt voor zaken als: 

- Vereiste duurzaam geborgde woningmix (incl. zorg, studenten, etc.) 

- Gewenste inrichting openbare ruimte c.a. 

- Verlangde plintinvullingen 

- Alternatieve mobiliteitsinvullingen/-systemen en duurzaamheidsoplossingen 

- Evt. permanente oplossing voor supportershome De Aftrap 

- Placemaking 

- Etc. 

 

2.1 Er zijn een 3-tal scenario’s voor de grondexploitatie van deze gebiedsontwikkeling 

doorgerekend: een basisvariant waarbij het gehele TAC-gebouw zou verdwijnen, de 

midden-variant met gedeeltelijk behoud, en een variant met volledig behoud van het 

TAC-gebouw (dat volledig ingaat tegen de ruimtelijke ontwikkelingsbehoefte). 

 

De geprognosticeerde resultaten van de GREX-varianten bedragen per variant: 

______________________________________________________________________ 

Scenario:    Nominaal  NCW 

1. Ontw.visie zonder TAC:   € 7,6 mio   € 6,4 mio 

2. Variant  deelbehoud TAC:   € 3,4 mio   € 2,4 mio  

3. Variant volledig behoud TAC:  € 0,8 mio   € 0,0 mio 

Tabel 1. Geprognosticeerde resultaten van de GREX-varianten. 

_______________________________________________________________________________ 
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Met scenario 2, het door de raad gewenste deelbehoud van het TAC-gebouw, laten we 

netto contant circa € 4 miljoen opbrengstpotentie liggen ten opzichte van het scenario 

van complete sloop. Echter we kunnen ook bij gedeeltelijk behoud nog een positief 

GREX-resultaat bereiken, waarvoor echter uitermate scherp gestuurd moet worden op 

kansen voor optimalisaties/verbeteringen. 

 

2.2 Een te openen GREX voor scenario deelbehoud TAC is gebaseerd op het in de 

aangepaste ontwikkelingsvisie geprojecteerde ontwikkelpotentieel, sociale en 

commerciële functies in de plinten en bijdragen van ontwikkelende partijen aan de 

kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van de openbare ruimte (inclusief duurzaamheid, 

klimaatadaptatie en gezonde verstedelijking). 

 

De bij dit scenario behorende GREX is de basis om de volgende fase van de 

gebiedsontwikkeling te kunnen starten. Bij de concrete planvorming voor de invulling van 

de bouwvelden en aanvullende ambities kan met de uitgangspunten/variabelen van de 

GREX als sturingsmechanisme de voor een succesvolle gebiedsontwikkeling gewenste 

flexibiliteit worden ingebouwd en gezocht worden naar optimalisaties/verbeteringen. 

 

2.3 Een te openen GREX voor scenario deelbehoud TAC houdt rekening met de 

randvoorwaarde dat minimaal 75% van het verschil in opbrengspotentie met het 

scenario van volledige sloop gecompenseerd wordt door aanvullende Rijks-/Provinciale 

middelen. 

 

2.4 Een te openen GREX wordt, conform de richtlijnen van de BBV, gesplitst in twee 

delen: zuivere gronduitgifte en kostenverhaal.  

 

Kanttekeningen 

1.1 Een van de premissen die ten grondslag liggen aan deelbehoud van het TAC is dat 

de programmatische functie van het TAC behouden blijft, en dat de organisatie TAC 

gezond blijft.  

 

De TAC-functie is evenals de aanwezigheid van de Design Academy (en andere 

functies) een mooie bijdrage in de beoogde levendigheid en functioneren (en 

programmeren) van het totale gebied. Echter, duurzame presentie in het gebied is mede 

afhankelijk van de exploitatieresultaten van het TAC. Op voorliggende wijze wordt de 

renovatie van het gewenste gebouwdeel haalbaar gefaciliteerd, en geeft het TAC-

bestuur aan dat hun exploitatie verantwoord, efficiënt en gezond zonder extra 

gemeentesubsidie structureel kan worden geborgd (zeker vanwege het sterk reduceren 

van de energiekosten). Maar wat betreft de langjarige TAC-exploitatie zit er op termijn 

altijd een afbreukrisico in ten aanzien van de blijvende financiële haalbaarheid van hun 

exploitatie/verdienmodel. Omdat het gebouw dan echter geen gemeentelijke 

verantwoordelijkheid betreft, is het gemeentelijk risico formeel gezien nihil.  

 

1.2 Sec de renovatie en de gebouwexploitatie van deelbehoud van het TAC zijn 

weliswaar financieel af te dekken en haalbaar, maar in de grondexploitatie wordt 

een verschil in opbrengstpotentie van ruim € 4 miljoen misgelopen. 
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De GREX geeft bij deelbehoud van het TAC een positief resultaat. Maar we missen 

daardoor circa € 4 miljoen aan extra netto opbrengstpotentie. En dit terwijl het altijd de 

bedoeling was om afscheid te nemen van deze (tijdelijke) gebruiker op deze plek. Met 

een positieve uitleg is dit de prijs binnen de gebiedsontwikkeling  voor behoud van de 

‘culturele (maatschappelijke) waarde’ van de TAC-functie voor de stad. Deze € 4 miljoen 

–“investering” is eventueel te verantwoorden als onderdeel van de noodzakelijke 

Brainport-assets, zij het dat voor deze assets additionele Brainport-middelen (t.b.v. het 

verbeteren van het vestigingsklimaat/voorzieningen) van Rijk/provincie nodig zijn. Een 

voorwaardelijke koppeling daaraan is dan ook op zijn plaats. Het is op dit moment echter 

nog onduidelijk hoe groot de kans is dat deze Brainport-middelen ook daadwerkelijk ter 

beschikking komen. Medio 2018 wordt hierover duidelijkheid verwacht; enerzijds over de 

omvang van het totale bedrag, en anderzijds over de (op lokaal niveau) ‘vrije’ 
toewijsbaarheid binnen de stad. Vervolgens dient het gemeentebestuur binnen die 

kaders tot besluitvorming over toewijzing over te gaan.  

 

Geruime tijd geleden is -vanwege de aanstaande gebiedsontwikkeling én vanwege de 

toenemende onderhoudsbehoeften/slechte energetische kwaliteit - de huur van het TAC 

per 1/1/19 door ons opgezegd. Duidelijkheid, uiterlijk eind september aanstaande, is 

daarom van belang. Vanaf 1/1/19 kan het gebruik dan namelijk worden afgebouwd voor 

gedeeltelijke renovatie/herontwikkeling of totale sloop. 

 

2.1  Een compleet behoud van het TAC was te overwegen als uitsluitend gekeken wordt 

naar de neutrale GREX.   

 

Naast het gegeven van een nog lagere opbrengstpotentie, zal bij deze variant de 

organisatie TAC de renovatiekosten niet kunnen betalen, aangezien zij voor het dekken 

van deze kosten woningbouw op het dak van het TAC nodig hebben. Daarmee zouden 

de renovatiekosten voor rekening van de gemeente komen, waarbij het de vraag is of de 

TAC-organisatie vervolgens de met deze gemeentelijke investering gepaard gaande 

extra huurpenningen kan opbrengen. 

 

2.2 Er bestaat altijd een risico op onvoorziene omstandigheden waardoor de 

grondexploitatie negatief kan worden. 

 

In geval zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de gemeente extra 

kosten moet maken, dan kan het zijn dat de gemeente de gemaakte kosten niet kan 

verhalen op de ontwikkelaar(s) (bijvoorbeeld een verwijtbare fout in de ruimtelijke 

procedure), waardoor de exploitatie negatief kan worden. Vooralsnog gaan we ervanuit 

dat deze risico’s kunnen worden opgevangen binnen het berekende positieve 
exploitatieresultaat. 

Personele consequenties 

De begeleiding van de voorbereiding en realisatie van de totale gebiedsontwikkeling 

naar het vanuit de ontwikkelingsvisie gewenste eindbeeld gedurende de komende jaren 

vergt een grote inzet vanuit verschillende gemeentelijke disciplines, die worden afgedekt 

vanuit de opbrengstenkant van de gebiedsontwikkeling.  
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Kosten 

Alle kosten en baten van de gebiedsontwikkeling zijn verwerkt in de GREX (bijlagen 2a 

t/m 2e), en zullen jaarlijks worden herijkt. De verkoop van het te behouden TAC-deel is 

derhalve eveneens in die GREX verwerkt. De renovatiekosten uiteraard niet; die komen 

voor rekening van de TAC-organisatie (en haar professionele partner), en hebben zij in 

hun businesscase voorzien (geen gemeentelijke verantwoordelijkheid). 

Ontwikkelende partijen leveren een financiële bijdrage aan de hoogwaardige 

ontwikkeling van de openbare ruimte in het gebied. 

Communicatie 

Eigenaren/direct belanghebbenden worden over de resultaten van de besluitvorming 

geïnformeerd middels persoonlijk overleg en gezamenlijke overlegmomenten in het 

kader van het vervolgtraject. 

Overige belanghebbenden, waaronder (uiteraard) de TAC-organisatie maar ook de Van 

Abbestichting, worden geïnformeerd via persoonlijke gesprekken. 

Omwonenden en ondernemers worden geïnformeerd via een wijkinfo, perspublicaties en 

aankondigingen op de gemeentelijke website, alsmede via interactie-bijeenkomsten ten 

tijde van de diverse bouwprojecten. 

Planning en uitvoering 

Na onderhavige besluitvorming is de in februari 2017 vastgestelde ontwikkelingsvisie 

conform de daarin opgenomen variant met gedeeltelijk behoud van het TAC-gebouw een 

feit. Tevens is dan sprake van een vastgestelde GREX, en kan de uitwerking starten. 

Naar verwachting vindt in 2018 de ontwikkelstart plaats van een (Victoria-)toren op het 

parkeerterrein nabij het huidig TAC, gevolgd door bouwstart in 2019. 

In 2018/2019 (en deels 2020) verwachten we tevens de sloop, ontwikkeling en 

bebouwing op en rond de locatie van het huidige karkas. In diezelfde periode wordt dit 

ook ingeschat voor het huidige TAC-kavel, waarbij naar verwachting eerst de renovatie- 

en opbouw van het te behouden TAC-deel plaatsvindt, en daarna de vrijgekomen grond 

zal worden ontwikkeld (vermoedelijk loopt dit door tot in 2021). 

Het vrijmaken/herontwikkelen van de Woonbedrijf-kavel wordt als laatste verwacht; het 

moment waarop dat gebeurt, is afhankelijk van het beëindigingsmoment van de huidige 

exploitatie van het flexwonen. 

Evaluatie 

Jaarlijks wordt de voortgang van de gebiedsontwikkeling herijkt in het MPG. 

Bijlage(n) 

Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: 

 Bijlage 1: aangepaste stedenbouwkundige verbeelding inpassing TAC 

 Bijlagen 2a t/m e:  

- 2a.Tabel 2 geprognosticeerde GREX totaal deelbehoud TAC  

- 2b.GREX-dossier deelbehoud TAC 

- 2c. exploitatiesheet totaal 

- 2d. exploitatiesheet grond 

- 2e. exploitatiesheet kostenverhaal 

 Bijlagen 3a t/m 3c: Begrotingswijziging  
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 De bijlagen 1 wordt meegestuurd.  

 De bijlagen 2a t/m 2e en 3a t/m 3c zijn geheim en liggen ter inzage bij de griffie. 

 
Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

 

 

 

 

, secretaris. 
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Ontwerp  
  

Raadsbesluit 

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 2018; 

gelet op behandeling in de meningsvormende vergadering van 10-4-2018. 

 

besluit: 

 

1. A.  Instemmen met het scenario van deelbehoud van het TAC in de 

  Ontwikkelingsvisie Emmasingelkwadrant 2016 conform de stedenbouwkundige 

  verbeelding van bijlage 1.  

B.  Aan deze instemming de volgende voorwaarden te verbinden: 

B1.  dat de lagere opbrengstpotentie van dit scenario (ad € 4 miljoen) substantieel 
(minimaal 75%) moet kunnen worden gecompenseerd door het verkrijgen van 

rijks-/provinciale middelen op basis van de “(concept-)Propositie Regio-

enveloppe Broedplaatsen”. 
B2.  dat als er uiterlijk eind september 2018 geen uitzicht is op de onder B1 

genoemde rijks-/provinciale middelen, of als het college komt tot toewijzing van 

deze middelen aan andere prioriteiten in de stad, er dan wordt teruggevallen op 

het scenario van volledige sloop van het TAC. 

2. Vaststellen van de bij het scenario van deelbehoud TAC behorende GREX. 

3. Vaststellen van de bij de GREX behorende begrotingswijziging. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

 

 

 

 

, voorzitter. 

 

 

 

 

, griffier. 

 

 

 




