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Betreft: Voortgang opschaling Eindhoven Museum (VONK*)

Geachte leden van de Raad,
Op 23 juni 2021 heeft stichting Brainport de aanvraag goedgekeurd van een aantal
Regio Deal projecten uit de Voorzieningenpijler, waaronder ook het project ‘opschaling
Eindhoven Museum (VONK*)’. In de raadsinformatiebrief over de Voortgangsrapportage
van de Brainport Nationale Actieagenda van 30 juni 2021 bent u hierover geïnformeerd.
Dat betekent dat de aangevraagde Regio Deal bijdrage is toegekend of gereserveerd
voor VONK*, waarbij uiteraard nog de benodigde (ruimtelijke) procedures te doorlopen
zijn voordat het tot daadwerkelijke realisatie kan komen.
In deze brief informeren wij u met een tussenbericht specifiek over de voortgang van het
project VONK*, mede naar aanleiding van uw raadsbesluit van 28 april 2021 en de
maatschappelijke en politieke aandacht die er voor dit initiatief is.
Opschaling Eindhoven Museum (VONK*)
De Regio Deal bijdrage maakt het mogelijk een (toekomstbestendig) landschappelijk
museumconcept te ontwikkelen dat een versterking is voor het (culturele)
voorzieningenaanbod Brainport Eindhoven en een versterking is voor Genneper Parken
als landschapspark.
Op 28 april 2021 is het raadsvoorstel Uitbreiding Eindhoven Museum – VONK* in uw
raad behandeld. Daarin is – kort gezegd – besloten dat het verder uitwerken van de
uitbreiding van Eindhoven Museum (plan VONK*) in Genneper Parken kan plaatsvinden
binnen de door de gemeente geformuleerde kaders en randvoorwaarden, waarbij u
aanvullende kaders en raadsvoorwaarden heeft meegegeven:
•
Het belang van het tentoonstellen van een deel van de opgeslagen collectie van
het voormalige Eindhovense museum Kempenland;
•
De ecologische waarde van de huidige groenstructuren in het ontwikkelgebied
met Trefpunt Groen Eindhoven te onderzoeken en indien nodig met hen naar
oplossingen te worden gezocht;
•
De horeca mag geen onevenredige afbreuk doen aan de gebruikswaarde van
het park en bezoekers mogen alleen voor horecabezoek ontvangen worden
tijdens de openingstijden van VONK* tot 18:00 uur met een uitloop van één uur

Bezoekadres Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven
www.eindhoven.nl

Postadres Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
info@eindhoven.nl
Telefoon 14 040

Inboeknummer

•

21bst01122

voor de horeca (met uitzondering van educatieve activiteiten in de avond, zoals
schoolkampen en lezingen);
Ten aanzien van verkeer dient verkend te worden of de parkeervoorziening aan
de zuidkant van de Boutenslaan geplaatst kan worden (en niet middenin het
gebied). De omvang van de parkeervoorziening is daarbij realistisch, bij
voorkeur zo landschappelijk mogelijk en integraal afgestemd binnen het gebied.

Daarnaast is besloten op basis van het voorlopig ontwerp, extern te laten valideren (door
een partij die in samenspraak met TGE geselecteerd wordt), of plan VONK* voldoet aan
de gestelde kaders en randvoorwaarden, alvorens het definitieve raadsbesluit te nemen
en de benodigde bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang te zetten.
Voortgang tot nu toe
Eindhoven Museum is samen met de gemeente aan de slag gegaan met het vervolg op
de raadsbehandeling. Een korte uiteenzetting van een aantal lopende activiteiten:
•

Eindhoven Museum heeft sinds de behandeling van het raadsvoorstel op 28 april
een vervolgbijeenkomst georganiseerd met de leden van de werkgroep. Deze heeft
plaatsgevonden op 17 juni. Daarnaast zijn er meerdere bilaterale overleggen
geweest tussen Eindhoven Museum en verschillende betrokkenen uit de omgeving.
Op basis van de verdere planvorming naar aanleiding van raadsbesluit en genoemde
bijeenkomst, organiseert Eindhoven Museum op 13 juli een brede
informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden en
geïnteresseerden.

•

Naar aanleiding van het betreffende amendement vond op 3 juni afstemming plaats
tussen Eindhoven Museum en Trefpunt Groen Eindhoven (TGE). Hierbij is het
ontwerp besproken. TGE heeft daarbij aangegeven waar aandachtspunten zitten en
wat hun voorkeur is voor wat betreft de landschappelijke uitwerking en aansluiting
van het museum op de omgeving. Ook is het uit te voeren ecologisch onderzoek
besproken. TGE heeft daarbij ter aanvulling een monitoringsrapportage
(soorteninventarisatie) van het gebied uit 2016 aangereikt. Op basis van dit
onderzoek en kennis uit de achterban heeft TGE aangegeven welke onderwerpen en
soorten flora en fauna zij graag deel uit zien maken van het aanvullend ecologisch
onderzoek. Hierover vindt de komende periode nadere afstemming plaats.

•

Als aanvullend kader heeft u meegegeven dat de openbare horeca geopend mag zijn
tot één uur na sluitingstijd van het park, met uitzondering van educatieve activiteiten
in de avond. Wij hebben Eindhoven Museum gevraagd wat de consequenties
hiervan zijn op de exploitatiebegroting en of dit binnen de begroting opgelost kan
worden. Eindhoven Museum heeft ons laten weten dat ook met de beperkte
openingstijden van de openbare horeca, in combinatie met de educatieve activiteiten
in de avond, een financieel gezonde exploitatie gevoerd kan worden.

•

Ook heeft u per amendement aangegeven om te verkennen of de
parkeervoorziening aan de zuidzijde van de Boutenslaan (tussen de Boutenslaan en
de parallelweg) kan worden gerealiseerd. Dit hebben wij met onze verkeerskundigen
onderzocht en dit blijkt financieel en technisch niet haalbaar. Eindhoven Museum
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werkt op dit moment een structuurontwerp uit waarbij zij intensief met ons afstemt om
tot landschappelijk ingepaste parkeeroplossing te komen.
•

Ten aanzien van het amendement over de collectie, heeft Eindhoven Museum door
een extern bureau een collectiewaardering laten uitvoeren om beter zicht te krijgen
op de kwaliteiten van de collectie en de aansluiting op de inhoudelijke thema’s die in
VONK* gepresenteerd gaan worden. Als vervolg hierop organiseert Eindhoven
Museum een bijeenkomst met diverse erfgoedpartijen, waaronder Van Abbe
Stichting, Eindhoven in Beeld, RHC/e, Stichting Wederopbouw, afdeling erfgoed van
de gemeente Eindhoven en Archeologische Vereniging Kempen en Peelland over de
plek van de collectie in het nieuwe museumconcept.

•

Op dit moment werkt Eindhoven Museum aan de verdere uitwerking van de plannen
en heeft zij een ecologisch en verkeersonderzoek opgestart. Parallel hieraan
organiseren wij op dit moment de externe validatie. De resultaten hiervan bieden wij
u aan als onderdeel van het raadsdossier. Ook zorgen wij uiteraard voor integrale
afstemming van de ruimtelijke uitwerking van VONK* op het inrichtingsplan
Genneper Parken.

Vooruitblik
De komende weken staat nog een aantal bijeenkomsten gepland, zoals een bijeenkomst
met erfgoedpartijen over de collectie. Eind september is een tussentijdse A-avond, zoals
afgesproken met uw raad. Ook wordt in die periode het integrale inrichtingsplan
Genneper Parken met uw raad besproken. Naar verwachting kan het definitieve plan
voor VONK* dan eind november ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.
Indien u hierop positief besluit, wordt de procedure voor een bestemmingsplanwijziging
gestart. Tussentijds vinden zo nodig nog diverse werkgroepbijeenkomsten plaats.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris
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