gemeente Eindhoven
Inboeknummer
Dossiernummer
B&W Beslisdatum

21bst01288
21.36.402
7 september 2021

BLANCO

Raadsinformatiebrief
Onderwerp: Herzien besluit inzake sloop Wal 15 Eindhoven en toezeggingen aan de
raad.
Inleiding
Middels een raadsvoorhangbrief, die u in mei 2021 van het college heeft ontvangen, is
uw raad verzocht om zienswijzen kenbaar te maken in relatie tot het voornemen van het
college om sloopvergunning te verlenen voor Wal 15.
Op 15 juni jl. heeft uw raad de zienswijzen schriftelijk kenbaar gemaakt. Het college
heeft uw vragen hieromtrent op 6 juli jl. beantwoord waarna u in de meningsvormende
vergadering van 20 juli jl. hierover onderling en met wethouder Torunoglu heeft
gesproken. In deze vergadering zijn de volgende toezeggingen gedaan:
1. een nadere check uit te voeren op de (constructieve) bescherming van de
voorgevel van de voormalige Van Mierlobank;
2. een nadere onderbouwing aan te leveren over het hergebruik van de gevel van
de voormalige ABN Amro-bank en te bekijken of hier scherpere afspraken
mogelijk zijn met de eigenaar;
3. scherpere afspraken te maken over de rol van de Monumentenwacht op het
toezicht ten aanzien van de cultuurhistorische elementen;
4. de raad te informeren via een raadsinformatiebrief over op welke wijze wordt
omgegaan met het behoud van de cultuurhistorische elementen en de
perspectieven van placemaking voor de tijdelijke invulling van de plek.
Besluit van college van burgemeester en wethouders
1 Het besluit tot weigering van de sloopvergunning voor de Wal 15, d.d. 3 december
2019 herzien en in afwijking van het advies van de CRK d.d. 24 maart 2021 alsnog
een sloopvergunning te verlenen, onder voorwaarden zoals beschreven in het
besluit omgevingsvergunning voor de sloop;
2 De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.
Argumenten/kanttekeningen
1.1 Door de sloop van Wal 15 wordt de huidige ongewenste situatie opgeheven
In augustus 2020 heeft CityWall een aantal karakteristieke onderdelen verwijderd uit het
gebouw Wal 15 om deze veilig te stellen i.r.t. de sloopwerkzaamheden van Stadhuisplein
6. Het gebouw is op deze plekken met plaatmateriaal dichtgezet. Daarnaast is het
gebouw van binnen volledig gestript waardoor het onbruikbaar en volgens CityWall
onveilig is voor onbevoegden (kelders zijn bijvoorbeeld volgelopen met water).
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Toch wordt het pand regelmatig betreden door onbevoegden (ondanks
camerabeveiliging). Ook omwonenden ondervinden hier overlast van. Op 9 maart jl. is
zelfs brand uitgebroken. Daarnaast is het voor de omgeving belangrijk dat het veilig is en
de locatie niet verpauperd in stand wordt gehouden. De situatie nog een langere tijd
laten voortbestaan achten wij niet wenselijk.
1.2 Er worden voorwaarden verbonden aan de sloopvergunning die betrekking hebben
op het veiligstellen van de karakteristieke waarden en de leefbaarheid van het
gebied.
In het besluit omgevingsvergunning voor de sloop zijn voorwaarden opgenomen ter
bescherming van de karakteristieke waarden. Het gaat om:
natuurstenen deuromlijsting (Niel Steenbergen)
het natuurmozaïek in het interieur (Theo Mols)
het glas-in-betonraam in de zijgevel (Louis van Roode)
Tevens is de voorwaarde opgenomen om de gehele voorgevel van de voormalige van
Mierlobank te behouden. En zullen de erfgoedstichtingen door CityWall betrokken
worden bij het ontwerpproces waarbij onderzocht wordt hoe de ABN-Armo gevel
hergebruikt kan worden. Verder is er een voorwaarde opgenomen dat het terrein, zolang
daar geen bouwactiviteiten plaatsvinden, ingezet wordt voor placemaking. Hierdoor is
het terrein ook in de tijdelijkheid aantrekkelijk, levendig en representatief.
Om te voorkomen dat deze locatie niet ontwikkeld wordt, is in het besluit
omgevingsvergunning voor de sloop tevens als voorschrift aan de vergunning
opgenomen dat binnen 3 jaar na verlening van de sloopvergunning gestart moet zijn met
de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe ontwikkeling en vervolgens moeten deze
werkzaamheden voortvarend en zonder onnodige stagnering worden voortgezet. Dit
vraagt ook de juiste houding en inzet van de gemeente ten aanzien van de RO-trajecten.
1.3 De Monumentenwacht is aangehaakt om toezicht uit te kunnen oefenen irt behoud
en hergebruik van de karakteristieke/waardevolle onderdelen
Zie de toelichting zoals deze is opgenomen onder 1.5 “Scherpere afspraken over de rol
van de Monumentenwacht op het toezicht ten aanzien van de cultuurhistorische
elementen”.
1.4 Sloop in de zomerperiode van 2021 was uiteindelijk qua planning niet meer
haalbaar voor CityWall
CityWall had rekening gehouden met sloop in de zomerperiode, mede om op dat
moment Tio zo min mogelijk tot overlast te zijn. Helaas is slopen in de zomer qua
planning niet meer mogelijk door het besluitvormingstraject dat langer heeft geduurd.
Daarbij komt dat na vergunningverlening rekening gehouden dient te worden met een
bezwaarperiode van 6 weken waarbinnen niet mag worden gestart met de
sloopwerkzaamheden. Hierdoor schuift de sloop door naar een volgend moment dat de
school Tio is gesloten. CityWall heeft 4-6 weken nodig voor de sloopwerkzaamheden.
Vooralsnog wordt nu ingezet op de herfstvakantie (eind oktober). CityWall onderzoekt
hiervoor alternatieve sloopmethodes waarbij in een kortere periode het hoofddeel
gesloopt kan worden en aansluitend werkzaamheden geluidsarm kunnen worden
uitgevoerd.
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Mocht CityWall onverhoopt niet tot een sloopmethode komen die het mogelijk maakt om
dan te slopen dan zal de sloop qua planning doorschuiven naar het volgende
schoolvakantiemoment. Tevens wordt een gefaseerde sloop overwogen/onderzocht
wanneer niet tot een versnelde sloopmethode wordt gekomen. CityWall voert hierover
momenteel ook gesprekken met Tio. De herontwikkeling zal door Citywall verder zeer
voortvarend opgepakt worden zodra er besluitvorming heeft plaatsgevonden in relatie tot
het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein.

1.5 Alle toezeggingen aan de raad zijn nader ingevuld.
Zie hiervoor bijlage 4.
Communicatie/participatie
Verlening van de sloopvergunning wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Het
besluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd in het Inwonersplein voor bezwaar.
Gedurende deze ter inzagelegging mag nog niet gesloopt worden.
CityWall is verantwoordelijk voor een zorgvuldige afstemming en communicatie over
zowel de sloopwerkzaamheden als de rest van de gebiedsontwikkeling met de buurt en
overige belanghebbenden. Voor de communicatie en participatie in relatie tot de nieuwe
ontwikkeling heeft CityWall een communicatieadviseur opdracht gegeven. Een
participatieplan is uitgewerkt dat in uitvoering gaat na vaststelling integraal gebiedskader
Stadhuisplein.
Kosten en dekking
Naast de reguliere begeleiding/coördinatie in relatie tot de sloopvergunning zijn er
aanvullende uren nodig geweest in relatie tot het opstellen van het voorstel voor het
herzien van het besluit en beantwoording van de raadsvragen. Hiervoor is tevens extern
juridisch advies ingewonnen door de gemeente. Deze kosten worden gedekt uit de post
externe voorbereidingskosten in de grondexploitatie. Tevens heeft de gemeente een
second opinion laten uitvoeren door RHDHV. Met deze kosten, evenals de interne
apparaatskosten in dit kader, is geen rekening gehouden in de grondexploitatie. Omdat
het om geringe kosten gaat (ca. € 11.000) zullen deze worden meegenomen in de
eerstvolgende herijking van de grondexploitatie. CityWall vergoedt 50% van alle
gemeentelijke plankosten. De overige 50% wordt gedekt uit de grondexploitatie. De
reguliere begeleiding van het vergunningentraject wordt gedekt uit de legeskosten.
Bijlagen
Besluit omgevingsvergunning voor de sloop met bijlagen
2nd opinion RHDHV gevel Wal 15
Adviesrapport Monumentenwacht Noord-Brabant
Toezeggingen aan de raad
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris
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OMGEVINGSVERGUNNING SLOOP
Wal 15
Zaaknummer V19/37503
Besluitnummer 1542556
Datum: 31 augustus 2021

Aanvraag omgevingsvergunning
Op 18 juli 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het slopen
gebouwdelen Wal op basis van sloopvergunning bestemmingsplan, aan de Wal 15, kadastraal
bekend gemeente Eindhoven, sectie D, nummer 3104,3281 3358 en 3843. Wij hebben de
aanvraag geregistreerd onder zaaknummer V19/37503.
Op 3 december 2019 hebben wij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen geweigerd.
Hiertegen heeft u bezwaar ingediend. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden.
Onlangs heeft AKD advocaten namens CityWall Property B.V. (hierna Citywall) een onderbouwd
verzoek ingediend waarin is aangegeven dat de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen
wel verleend kan worden.
Het besluit heeft enkel betrekking op de panden aan de Wal 15, omdat hiervoor een
sloopvergunningstelsel is op genomen in het bestemmingsplan Binnenstad. De overige panden
(Stadhuisplein 6 en Begijnenhof 8 en 14) kunnen met een sloopmelding worden gesloopt.
Let op, voor zover ook grondroering plaatsvindt (slopen onder maaiveld) is ook separaat een
omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen benodigd. Dit geldt uiteraard ook voor de
gronden aan het Stadhuisplein 6 en Begijnenhof 8 en 14.
Heroverweging Besluit
Wij herzien ons besluit van 3 december 2019 (met besluitnummer 1466265) en verlenen de
omgevingsvergunning voor de volgende activiteit:
•
Het slopen van een bouwwerk
De volgende voorschriften zijn verbonden aan deze omgevingsvergunning:
•
De kenmerkende cultuurhistorische waarden worden alvorens, gedurende en na de
sloop bewaard en beschermd en geïntegreerd in de nieuwbouw, zoals afgesproken en
opgenomen is in de artikelen 5.6, 5.7 en 5.8 van de Allonge op de HoT (d.d. 21 februari

Zaaknummer: V19/37503

•

•

•

•

2018). De in de uiteindelijk in te dienen bouwaanvraag moeten deze waarden in het
bouwwerk worden geïntegreerd in overleg met en met goedkeuring van de supervisor,
commissie Ruimtelijke Kwaliteit en het college van burgemeester en wethouders.
De gehele voorgevel van de voormalige van Mierlobank dient behouden te blijven en
mag niet worden gesloopt. Om de gevel te behouden moet deze worden gestut
conform de rapportage ‘Statistische berekening’ van Van de Laar bv, d.d. 29 oktober
2019 rev A: 11 november 2019 en de aanbevelingen zoals opgenomen in de
rapportage ‘Second opinion gevel Wal 15’ van RHDHV, d.d. 6 augustus 2021.
De Henri van Abbestichting en Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed
Eindhoven worden betrokken in de ontwerpopgave voor de nieuwbouw ten behoeve
van het hergebruik van de voorgevel van het (voormalige) ABN gebouw.
Zolang op deze locatie geen bouwactiviteiten plaatsvinden, moet het terrein ingezet
worden voor placemaking, met als doel dat het tijdelijk onbebouwde terrein
aantrekkelijk, levendig en representatief is.
Binnen 3 jaar na verlening van deze omgevingsvergunning dient gestart te zijn met de
bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw op deze locatie. Vervolgens moeten de
bouwwerkzaamheden ook voortvarend, zonder onnodige stagnering worden
voortgezet.

Dit besluiten wij volgens Hoofdstuk 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Motivering
De motivering staat verderop in dit besluit.
Wij hebben de aanvraag beoordeeld
Dat deden wij volgens:
de artikelen 2.10 tot en met 2.22 en 3.7 van de Wabo;
het Besluit omgevingsrecht (Bor);
de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
het bestemmingsplan Binnenstad
Benodigde gegevens na vergunningverlening
De volgende gegevens moeten nog worden aangeleverd:
•
Constructieve berekeningen en tekeningen.
Deze gegevens moeten uiterlijk drie weken voor de start van de werkzaamheden zijn ingediend.
Met de uitvoering van het project mag niet eerder worden begonnen dan dat deze zijn
goedgekeurd.
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Samenhang
Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen van een bouwwerk op basis van
de met een stempel gewaarmerkte documenten met zaaknummer V19/37503, besluitnummer
1542556 en datum 31 augustus 2021.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

ing. E.A.M. Rooijakkers
hoofd afdeling vergunningen
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Inhoudsopgave
Motivering besluit
•

Het slopen van een bouwwerk

Bijlagen
1.
2.
3.

Memo Citywall ‘aanpak veilig stellen gevel en kunstwerken en architectonische
uitwerking gevel’, d.d. 31 oktober 2019
Artikel 5.6, 5.7 en 5.8 van de Allonge op de HoT (d.d. 21 februari 2018)
Rapportage ‘Statistische berekening’ van Van de Laar bv, d.d. 29 oktober 2019 rev
A: 11 november 2019

De bovenstaande onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning.

Zaaknummer: V19/37503

Motivering besluit

Het slopen van een bouwwerk

Wij herzien ons besluit van 3 december 2019 en verlenen de omgevingsvergunning ‘het
slopen van een bouwwerk'
Dit besluiten wij volgens artikel 2.1, lid 1, onder g en artikel 2.16 van de Wabo en artikel 12.3.1,
12.3.2 en 12.3.3 van het bestemmingsplan Binnenstad.
Beoordeling van de aanvraag
Wij hebben beoordeeld of de aanvraag voldoet aan het geldende bestemmingsplan en hierbij de
redelijke uitleg van de planregels in acht genomen. Hier is ook het wettelijk stelsel van de Wabo
(artikel 2.16) betrokkken.
Bestemmingsplan
Op grond van artikel 12, lid 12.3.1 van het geldende bestemmingsplan Binnenstad is het
verboden om ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' bouwwerken geheel of gedeeltelijk te
slopen zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders.
In artikel 12.3.2 zijn uitzonderingen opgenomen voor dit vergunningvereiste. In sub c is
aangegeven dat geen sloopvergunning is vereist indien de sloopwerkzaamheden voortvloeien
uit bouwactiviteiten waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend.
Op grond van artikel 12, lid 12.3.3 kan de vergunning worden verleend indien:
a. met de sloopactiviteiten de beeldbepalende c.q. kenmerkende elementen van het
cultuurhistorisch waardevolle bouwwerk niet op onaanvaardbare wijze worden verstoord;
b. over het verzoek om vergunning de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een advies heeft
uitgebracht;
c. omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend voor:
1. een in plaats van het te slopen bouwwerk op te richten bouwwerk of
2. het verbouwen van het bouwwerk.
Het bestemmingsplan geeft in artikel 12.3.3 aan dat de sloopvergunning kan worden verleend
onder de daar drie genoemde voorwaarden (sub a, b en c) en de laatste ziet op een verleende
bouwvergunning. Artikel 12.3.2 onder sub c bepaalt dat een sloopvergunning niet is vereist als
een bouwvergunning is verleend. Dit is tegenstrijdig. Bij onduidelijke of tegenstrijdige
bestemmingsplanbepalingen grijpt de Raad van State terug op een redelijke of systematische
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uitleg van de planregels. Dit mag het bevoegd gezag (college van burgemeester en wethouders)
ook doen. En juist deze systematische en redelijke uitleg leidt er toe dat de sloopvergunning kan
worden verleend. Hieronder wordt ingegaan op de toetsingscriteria van artikel 12.3.3. Met
betrekking tot artikel 12.3.3 sub c wordt ingegaan hoe dit artikel uitgelegd moet worden.
Artikel 12.3.3 sub a: cultuurhistorische elementen niet op onaanvaardbare wijze verstoord.
De kenmerkende, cultuurhistorische waarden die behouden moeten blijven, en waar de
toetsingsgrond in artikel 12.3.3 sub a op ziet, zijn opgenomen in de overeenkomst (in artikel 5.6,
5.7 en 5.8 van de Allonge op de HoT van 21 februari 2018, welke als bijlage 1 onderdeel
uitmaakt van dit besluit) die met Citywall is gesloten. Het gaat concreet om de volgende
elementen:
-

natuurstenen deuromlijsting (Niel Steenbergen)

-

het natuurmozaïek in het interieur (Theo Mols)

-

het glas-in-betonraam in de zijgevel (Louis van Roode)

Daarnaast heeft CityWall toegezegd aan de erfgoedstichtingen dat de gehele voorgevel van de
voormalige van Mierlobank wordt behouden. Verder heeft Citywall de Henri van Abbestichting
en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven toegezegd om hen te betrekken
in het ontwerpproces waarbij onderzocht wordt hoe de voorgevel van het ABN-Amro gebouw
hergebruikt kan worden in de nieuwbouw.
Bij de sloopaanvraag is een memo van CityWall gevoegd (en deze bijlage maakt als bijlage 2
onderdeel uit van dit besluit), waaruit blijkt dat tijdens en na de sloop de beeldbepalende
voorgevel van de voormalige Van Mierlo bank wordt behouden. In deze memo is tevens
aangegeven dat Citywall het natuurmozaïek en glas-in-betonraam inmiddels heeft laten
veiligstellen. Deze elementen zijn al verwijderd uit het gebouw. Boven genoemde kenmerkende,
cultuurhistorische waarden moeten in de bouwaanvraag in het bouwwerk worden geïntegreerd.
Dit dient te gebeuren in overleg met en met goedkeuring van de supervisor, de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en het college van burgemeester en wethouders. Dit is als voorschrift
verbonden aan de omgevingsvergunning. Daarnaast zijn de toezeggingen als voorschrift
opgenomen. Gelet op het vorenstaande worden de cultuurhistorische waarden (elementen)
voldoende veiliggesteld, beschermd en behouden. De elementen worden in de nieuwbouw
geïntegreerd zodat geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare verstoring. Voldaan wordt aan
artikel 12.3.3 sub a.
Artikel 12.3.3 sub b: advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
De CRK heeft in haar advies van 21 maart 2021 met betrekking tot het verzoek om een
sloopvergunning het volgende aangegeven:
“Hoewel de commissie vindt dat in het plan dat er nu ligt (Commissie van 11 november 2020) de
cultuurhistorische elementen van de Bank van Mierlo voldoende worden behouden en de gevels
die behouden blijven op een overtuigende manier zijn ingepast in het ontwerp, kan ze
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vooralsnog niet instemmen met het slopen van Wal 15. De commissie is van mening dat er nog
te veel onzekerheden zijn ten aanzien van het wel of niet doorgaan van het plan. De commissie
stond niet positief tegenover het ontwerp van de hoogbouw in de brainportlaag. Daarnaast is er
nog geen Stadhuispleinvisie vastgesteld waar het plan aan getoetst kan worden en is er nog
onzekerheid over de hoogte van de toren. De haalbaarheid van het plan is daarom onzeker en
daarmee ook het behoud en de bescherming van de cultuurhistorische elementen”.
Het grootste bezwaar van de commissie is dat er te veel onzekerheden zijn ten aanzien van het
wel of niet doorgaan van de nieuwbouwplannen en daarmee onzekerheid bestaat over het
behoud en bescherming van de cultuurhistorische elementen. Hierover merken wij het volgende
op. De afgelopen jaren heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden over de
nieuwbouwontwikkeling. Omdat echter eerst een besluit genomen moet worden over het
Integraal Gebiedskader Stadhuisplein ligt de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen momenteel
stil. Dit wordt door partijen weer gezamenlijk opgepakt nadat de raad een besluit heeft genomen
over het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein. Ontwikkelaar is momenteel bezig met een
nieuwe massastudie die na vaststelling van de kaders verder uitgewerkt kan worden. Dit
gebiedskader geeft namelijk de uitgangspunten voor de ontwikkeling op deze plaats. Op basis
van vorenstaande is er geen reden om aan te nemen dat de nieuwbouwplannen geen doorgang
vinden en daarmee het behoud van de cultuurhistorische elementen onzeker is waardoor wij
gemotiveerd afwijken van het advies van de CRK.
Artikel 12.3.3 sub c: verleende omgevingsvergunning bouwen – redelijke uitleg plansystematiek
Het sloopvergunningstelsel in het bestemmingsplan vindt zijn basis in artikel 3.3 Wro. De
doelstelling van een dergelijk sloopvergunningplicht ziet o.a. op het beschermen van
kenmerkende waarden. De vergunningplicht in het bestemmingsplan ziet op een
omgevingsvergunning ex artikel 2.1 lid 1 onder g van de Wabo. Het wettelijk oogmerk om een
sloopvergunningplicht in het bestemmingsplan op te nemen, zoals hier het geval is, is (volgens
de wetsgeschiedenis van deze bepaling) gelegen in het feit dat voorkomen moet worden dat er
“gaten” in de bebouwing ontstaan en daarmee dreigend verval en aantasting van de
leefbaarheid in de betrokken gebieden. In het bestemmingsplan zijn ten behoeve van de
bescherming van de kenmerkende elementen van het cultuurhistorisch waardevolle bouwwerk
aanvullende eisen gesteld (in artikel 12.3.3 sub a en b). Hierboven is reeds ingegaan op deze
aanvullende eisen.
Artikel 12.3.3 sub c moet, gelet op de plansystematiek worden uitgelegd zoals artikel 2.16 Wabo
deze wettelijk voorschrijft. In sub c staat dat naast de eisen in sub a en b ook een
omgevingsvergunning voor het bouwen moet zijn verleend. Echter, volgens de systematiek van
de regels is juist geen sloopvergunning nodig als de bouwvergunning is verleend (dit volgt uit
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artikel 12.3.2 sub c). Om die reden hebben wij niet getoetst aan artikel 12.3.3 sub c maar aan de
kaders zoals neergelegd in artikel 2.16 Wabo.
Artikel 2.16 van de Wabo zegt dat een aanvraag sloopvergunning kan worden geweigerd,
“indien naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk is dat op de plaats van het te
slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.”
Op basis van artikel 2.16 Wabo hoeft geen bouwvergunning te zijn verleend om medewerking
aan de sloopvergunning te kunnen verlenen maar moet wel aannemelijk zijn dat er op de plaats
van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. Dit is het geval.
Voor onze motivering hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar hetgeen we hierboven
hebben opgenomen onder ‘Artikel 12.3.3 sub b: advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)’.
Het is voor ons aldus aannemelijk dat op deze locatie een ander bouwwerk gebouwd gaat
worden. In het voorschrift bij de vergunning is tevens bepaald dat binnen 3 jaar na verlening van
deze vergunning gestart moet zijn met bouwwerkzaamheden op deze locatie.
Om te voorkomen dat de te slopen locatie tijdelijk onbebouwd ‘braak’ blijft liggen, dient deze
locatie ingezet te worden voor placemaking. Hierdoor willen we bewerkstelligen dat het gebied,
zolang het onbebouwd is, aantrekkelijk, levendig en representatief is. Dit is als voorschrift
opgenomen in de vergunning.
Tevens hebben we in onze overweging meegenomen dat Citywall aangeeft dat het zeer lastig is
om de veiligheid te borgen en onbevoegden te weren bij de lege panden aan de Wal 15. De
getroffen maatregelen (zoals dichtzetten ramen en deuren, camera en beveiliging) hebben niet
voorkomen dat er een brand op 9 maart 2021 is uitgebroken. Door sloop worden extra kosten
voor Citywall en de risico’s die samenhangen met leegstand van gebouwen voorkomen.
Daarnaast is het voor de omgeving ook belangrijk dat het veilig is en de locatie niet verpauperd
in stand wordt gehouden. Deze situatie nog een langere tijd laten voortbestaan, met alle risico’s
van dien, achten wij niet wenselijk.
Archeologie
De Wal 15 ligt in een gebied met archeologische waarden. In een dergelijke gebied moet
archeologisch onderzoek worden gedaan voordat er grondwerkzaamheden mogen plaatsvinden.
Voor het archeologisch onderzoek is een Programma van Eisen (definitief d.d. 24 oktober 2019)
opgesteld dat inmiddels is goedgekeurd door de gemeente.
De Wal 15 (zowel Van Mierlobank als ABN-AMRO-gebouw) is echter onderkelderd. De Van
Mierlobank tot circa 3,80 m onder maaiveld en de ABN-AMRO tot circa 4 m onder maaiveld. Dit
betekent dat onder Wal 15 minstens tot circa 3,8 / 4 m is verstoord. Daarom worden daar geen
archeologische resten meer verwacht. Voor Wal 15 geldt dan ook geen verplichting tot een
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archeologisch onderzoek. Voor de sloop van de ondergrondse gebouwdelen van Wal 15 is
vanuit archeologie geen bezwaar mits buiten de contouren van dit perceel geen enkele
aantasting van de archeologische waarden plaatsvindt.
Constructieve veiligheid
Er bestaat geen bezwaar tegen de ingediende hoofdopzet van de constructie.
De constructieve werktekeningen met bijbehorende berekeningen van alle constructieve delen
van het bouwwerk dienen, tijdig, uiterlijk 3 weken voor de uitvoering van de desbetreffende
handeling ingediend te worden. Met de start van deze handeling mag pas worden begonnen
nadat de daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden zijn getoetst aan de
voorschriften van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen en als
zodanig zijn gewaarmerkt.
Het heeft de voorkeur om 6 weken voor de start van de uitvoering een startmelding te ontvangen
en de uitwerking van de hoofdopzet, overeenkomstig het advies gegeven in “Compendium
Aanpak Constructieve Veiligheid”.
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Second opinion gevel Wal 15

1

Inleiding

Het pand aan de Wal 15 te Eindhoven gaat bij een positief collegebesluit op 31 augustus a.s.
(gedeeltelijk) gesloopt worden. Het pand betreft een onderdeel van de voormalige Van Mierlobank en
heeft een karakteristieke/ cultuurhistorisch waardevolle voorgevel die behouden dient te blijven.
Door adviesbureau Van der Laar is een hoofdberekening gemaakt voor de stutconstructie van de
voorgevel.
De gemeente Eindhoven heeft ons gevraagd deze hoofdberekening te beoordelen (second opinion).
De gemeente heeft aangegeven dat de hoofdopzet binnenkort door het adviesbureau uitgewerkt zal
worden dat het mogelijk wenselijk is dat wij ook deze stukken beoordelen.
De huidige beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de door de gemeente verstrekte berekening:
[1]
Statische berekening Citywall herontwikkeling Stadhuisplein te Eindhoven, deel U-1 Tijdelijke
stabiliteit gevel van Mierlo d.d. 11 november 2019 van adviesbureau Van der Laar.
Daarnaast hebben wij op 6 augustus 2021 een bezoek gebracht aan het pand. Bij dit bezoek waren
aanwezig Pierre van Hemmen (Bouwonderneming Goevarrs & Znn.), een medewerker van het
sloopbedrijf en Walter van Adrichem (Royal HaskoningDHV).
In hoofdstuk 1 en 2 zijn onze bevindingen op de berekening en n.a.v. het locatiebezoek beschreven. In
hoofdstuk 4 zijn onze conclusies en aanbevelingen weergegeven.
Opgemerkt wordt dat wij geen inzicht hebben in de eindsituatie en de wijze waarop de gevel hierin
geïntegreerd is.
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Blz 2: Aangegeven is dat er een extra stalen ligger op korte kolommen op de bovenste
windligger geplaatst wordt om de bestaande dakrand te steunen. Wij verwachten dat hier
bedoeld wordt het horizontaal steunen van de dakrand. Indien het inderdaad horizontaal
steunen gaat, dan zal dit tot wringing in de windliggers (staven 2) leiden. Aandachtspunt is
dat de toegepaste UNP’s beperkt in staat zijn om wringing op te nemen.
Blz 6, kop “Verdeling windlast over horizontale steunen”: In het rapport zijn de resultaten
gegeven, een onderbouwing is niet toegevoegd. Op basis van een controleberekeningen
(Bijlage 1) komen wij tot vergelijkbare resultaten.
Blz 6, kop “Windligger op 1e, 2e en 3e vloer”: Aangegeven is dat de belasting maatgevend is
t.p.v. de 1e verdieping. Bedoeld wordt hier waarschijnlijk dat de belasting maatgevend is
t.p.v. de 2e verdieping. Met deze verdieping wordt namelijk verder gerekend en wij zijn het
ermee eens dat dit de maatgevende verdieping is.
Blz 6, kop “Windligger op 1e, 2e en 3e vloer”: Als maatvoering loodrecht op de gevel is een
maat van 3 m resp. 5 m aangegeven. Op blz 8 en in de computeruitvoer zijn andere
waarden weergegeven, namelijk 2,5 m resp. 5,3 m. Indien 2,5 m de juiste waarde is, dan
zouden de normaalkrachten in de windliggers met 20 % toenemen.
Blz 6, kop “Windligger op 1e, 2e en 3e vloer”: De resultaten (normaalkrachten,
reactiekrachten) zijn gegeven een onderbouwing is niet toegevoegd. Op basis van een
controleberekeningen (Bijlage 2) komen wij tot vergelijkbare resultaten.
Blz 7, kop “windligger staaf 1” en “windligger staaf 2”: De staven zijn uitgerekend als ligger
op 2 steunpunten. Dit is correct indien de voorgevel als verticale steun kan fungeren. Of dit
het geval is, is afhankelijk van het betreffende detail.
Blz 7 kop “windligger staaf 2”: De q-last uit wind wordt verdeeld over de 4 UNP’s. Deze
verdeling kan optreden indien er tussen de steunpunten koppelingen aanwezig zijn tussen
de UNP’s voor en achter de gevel.
Blz 8: Belasting t.p.v. R2 wordt als fundering op staal opgenomen. In geval van druk treedt
hier een belasting op van 170 kN druk + 158 kN / 0,9 = 346 kN. Van belang dat deze
belasting voldoende gespreid wordt op de ondergrond om zettingen te voorkomen (de
grondslag is ons niet bekend). Hierbij tevens rekening te houden met mogelijk zwaar
verkeer.
Computeruitvoer blz 5: UNP’s zijn niet op kipstabiliteit getoetst. Worden de beide UNP’s
zodanig gekoppeld dat deze inderdaad niet kunnen wegkippen?
Computeruitvoer blz 13: De HE160A als steun voor de dakrand heeft een permanente
belasting van 3,4 kN/m. Onduidelijk of dit om een verticale belasting (gewicht dakrand) of
horizontale belasting (windbelasting op de dakrand) gaat, zie ook punt 1.
Bijlage B Principe horizontaal steunen gevel: Door de titel wordt een detail verwacht van de
koppeling van de UNP’s met de gevel. Bijlage B geeft echter een schets van de
kelderconstructie.
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Bevindingen locatiebezoek

Tijdens het locatie bezoek is door Pierre van Hemmen en de sloper een toelichting gegeven op de
werkzaamheden:
- Achter de gevel is een betonnen draagstructuur van kolommen en gevelbalken aanwezig welke
samen met de voorgevel behouden blijft.
- De UNP’s worden aangebracht boven de verdiepingsvloeren, zodat het gehele frame geplaatst
kan worden, waarna de achterliggende vloeren gesloopt kunnen worden.
- Koppelingen tussen de UNP’s voor en achter de gevel worden gemaakt ter plaatse van de
ramen, zodat er geen bevestigingen in de gevel gemaakt hoeven te worden.
- Ook de HE220B liggers op de beganegrond worden ter plaatse van ramen naar door de gevel
geplaatst.
- Er is in de uitwerking aandacht geweest om beschadigingen aan de gevel te voorkomen.
- In tegenstelling tot de berekening wordt er geen paalfundering voor de steunpunten nabij de
straat toegepast, maar wordt ook hier met ballast gewerkt.
Tijdens het bezoek werd duidelijk dat verdere uitwerking intussen plaatsgevonden heeft en dat de
bijbehorende stukken beschikbaar zijn.

4

Conclusies en aanbevelingen
-

-

6-8-2021

Op hoofdlijnen kunnen wij ons vinden in het ontwerp en de berekening van de stutconstructie.
Ten aanzien van de berekeningen hebben wij een aantal opmerkingen en vragen. Mogelijk
worden deze beantwoord in de intussen uitgewerkte stukken of kunnen deze alsnog
meegenomen worden in deze stukken.
Het succesvol uitvoeren is niet enkel afhankelijk van een juist ontwerp (en bijbehorende
berekening) van de stutconstructie. Daarnaast is het ook belangrijk dat een zorgvuldig en
gedetailleerd werkplan wordt opgesteld, waarbij risico’s worden geïnventariseerd en
beheersbaar gemaakt. Daarbij is het raadzaam aspecten als bereikbaarheid, monitoring,
veiligheid (i.r.t. bouwbewegingen) en duurzaamheid integraal te beschouwen.
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Bijlage 1: Controleberekening verdeling windlast
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Bijlage 2: Controleberekening normaalkrachten/reactiekrachten
Mrep;stp 1 = 3,89 kN/m * 4,5 m * 4,25 m + ½ * 2,38 kN/m * 2,02 m2 = 79,1 kNm
MEd;stp 1 = 1,5 * 79,1 = 119 kNm
NEd; staaf 1 links = 119 kNm / 3,0 m = 39,6 kN
NEd; staaf 2 links = 39,6 kN * ((6,52 m2 * 3,02 m2)0,5 / 6,5 m) = 43,5 kN
Mrep;stp 2 = ½ * 2,38 kN/m * 6,52 m2 = 50,3 kNm
MEd;stp 1 = 1,5 * 50,3 = 75,5 kNm
NEd; staaf 1 rechts = 75,5 kNm / 3,0 m = 25,2 kN
NEd;diagonaal = (43,5 kN – 25,2 kN) * ((6,52 m2 * 3,02 m2)0,5 / 6,5 m) = 20,2 kN
Rrep;stp 2 = (79,1 kNm – ½ * 2,38 kN/m * 13,02 m2) / 6,5 m = 18,8 kN
Rrep;stp 1 = 4,5 m * 3,89 kN/m + 15,0 m * 2,38 kN/m – 18,8 kN = 34,4 kN

6-8-2021
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Gedemonteerde kunstwerken Voormalige Van Mierlobank
locatie Wal 15 Opslag en inspectielocatie Hurksestraat 18-02
Bouwonderneming Goevaers en Znn.
Eindhovenseweg Zuid 69, 5683 PW Best

B. van der Wende MA

Naar aanleiding van het verkrijgen van een sloopvergunning met betrekking tot het voormalige
kantoor Van Mierlo & Zn. aan de Wal 15 te Eindhoven is er een ingelaste raadsvergadering geweest
in de gemeente Eindhoven waarop het college van burgemeester en wethouders een zienswijze heeft
gevraagd aan de raad op het voorgenomen collegebesluit tot het verlenen van een sloopvergunning.
De raad verleend medewerking aan de sloop maar stelt een aantal randvoorwaarden. Een
randvoorwaarde is dat de reeds ontmantelde en opgeslagen objecten (glas-in-betonraam vervaardigt
door Louis van Roode en een mozaïek van de hand van Theo Mols) die liggen opgeslagen, jaarlijks
worden geïnspecteerd door de Monumentenwacht.
Van Sabben Oud-Nederlandsche Tegelwerken heeft in augustus 2020 de objecten verwijderd van
oorspronkelijke locatie en ingepakt in houten kisten. De kunstwerken liggen momenteel opgeslagen
in een afgesloten loods in eigendom van Goevaers en Zn. B.V. op industrieterrein de Hurk;
Hurksestraat 18.02 te Eindhoven, waar de ontwikkelaar zelf toezicht op heeft. Vanuit
Monumentenwacht Noord-Brabant is op vrijdag 6 augustus 2021 de eerste inspectie uitgevoerd voor
het in kaart brengen van de omgevingsfactoren in de huidige opslaglocatie, risicoanalyse en
inventarisatie van de gedemonteerde objecten. De bevindingen en adviezen op basis van de inspectie
staan beschreven in dit adviesrapport. In de bijlage treft u bijbehorende foto’s van de objecten.

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. De Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant is onder nr. 41080360 ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de bepalingen van de "Algemene Voorwaarden
Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant", zoals gedeponeerd bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

Adviesrapport
…………
Risico evaluatie
Het mozaïek is onderverdeeld in acht afzonderlijke kisten genummerd: M1 t/m M8. Het glas-inbeton is verdeeld in 28 kisten: A1 t/m D7. De kisten zijn gemaakt van multiplex delen. De
binnenzijden zijn voorzien van wit polyethyleen schuim ter preventie van stootschade en
condensvorming. De toegepaste materialen van de objecten vallen binnen de categorieën: metaal,
glas, steen en keramiek. De acht delen mozaïek vertonen, behalve oppervlakkige vervuiling, geen
zichtbare beschadigingen. De glas-in-betonpanelen vertonen verspreid:
- beschadigingen van de hoeken
- weggevallen delen bij de hoeken
- gescheurde glasdelen
- oppervlakkig beschadigde glasdelen
- gescheurde delen beton
- corrosie van zichtbare metalen delen wapening en bevestiging
De opslag van de objecten in huidige locatie is beoordeeld aan de hand van de meest voorkomende
schadefactoren bij schades aan (cultureel) erfgoed waarbij de nadruk ligt op fysieke krachten, water
en onjuiste temperatuur en RV.1
Fysieke krachten
Zowel steen (beton), glas als keramiek zijn breekbaar. De kisten zijn gestapeld op europallets en
staan reeds opgeslagen in een, met bouwhekken, afgesloten gedeelte van de loods (zie bijlage). Om
schade door fysieke krachten te voorkomen, adviseren wij om opgeslagen goederen, wanneer
mogelijk, te verwijderen uit de directe omgeving van de kisten. Dit geldt ook voor het aanwezige
transportmaterieel.
Water
Vocht kan zorgen voor het versnellen van chemische afbraakprocessen, zoals corrosie van metalen.
Reactieve metalen corroderen bij aanraking met vocht, reeds aanwezige corrosie wordt hierdoor
gestimuleerd. Vuil trekt in poreuze oppervlakken en vormt vlekken. Opname van vocht heeft
migratie van oplosbare zouten tot gevolg (zoutuitbloei). Hierbij kan een volumevergroting optreden,
waardoor spanningen in het oppervlakte kan ontstaan met schade tot gevolg. Vooral poreuze
materialen zoals keramiek zijn erg ontvankelijk voor zoutschade. Om waterrisico te voorkomen
adviseren wij om de pallets met kisten niet direct tegen de wand plaatsen zodat water dat langs de
muur naar beneden stroomt de objecten niet raakt. Daarnaast de objecten niet direct plaatsen onder
waterleidingen of andere water gerelateerde installaties.

1 Brokerhof, A. W., Ankersmit, B. & Ligterink, F. (2016). Risicomanagement voor collecties.
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Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Temperatuur staat in relatie met de relatieve vochtigheid: wanneer de temperatuur stijgt, zal de RV
dalen. Bij een temperatuurdaling stijgt de RV. Een lage relatieve luchtvochtigheid (droge omgeving,
lager dan 40% RV) kan bij keramiek, glas en steen uitdroging en broosheid veroorzaken. Door
voortdurende schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid kunnen spanningen ontstaan door
constante krimp en uitzetting met barsten tot gevolg.
Gebakken keramiek, glas en steen in goede conditie kunnen zowel lagere en hogere temperaturen
aan maar het is aan te bevelen een zo constant mogelijke temperatuur tussen 16°C en 22°C aan te
houden. Hoewel er niet direct schade zal ontstaan bij het overschrijden van de grenswaarden (max.
30°C, min. 2°C) is voor zowel keramiek, glas als steen het advies om de temperatuur het best zo
stabiel mogelijk te houden. Het beste is om drastische opwarming te vermijden om thermische
schokken in glas te voorkomen. Glas met veel spanning kan barsten en breken. Opwarming kan
veroorzaakt worden door centrale verwarming, maar ook door rechtstreeks zonlicht en lichtpunten.
Vriestemperaturen moeten ten alle tijden worden voorkomen.
Microklimaten zijn plaatselijk afwijkende klimaatomstandigheden. Ze kunnen optreden als gevolg
van lokale vocht- of warmtebronnen, bij buitenmuren, op plaatsen waar onvoldoende luchtcirculatie
plaatsvindt en in verpakkingen. Om microklimaten te vermijden moeten vocht- en warmtebronnen
worden verwijderd en moet worden gezorgd voor optimale luchtcirculatie. Kasten en stellingen
moeten vrij staan van wanden. Een stelregel voor ventilatie in depots is dat lucht dag en nacht in
beweging moet zijn en 2x per uur worden gerecirculeerd naar alle delen van het depot, met een
inname van verse lucht van 10%.
Conclusie
Door een goede keuze van locatie voor opslag van de objecten kunnen schades zoveel mogelijk
worden voorkomen. De loods waar de objecten reeds staan opgeslagen voldoet in grote lijnen aan de
voorschriften voor (tijdelijke) opslag van cultureel erfgoed. Wij adviseren om de ruimte rond de
opgeslagen objecten te vergroten en overige materialen te verwijderen. Daarnaast de pallets verder
van beide wanden te plaatsen. Als derde punt adviseren wij om de temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid te monitoren. Dit kan door middel van eventueel te installeren dataloggers. Door
over een langere periode T en RV in kaart te brengen wordt er een beeld gevormd van de
klimaatomstandigheden en kunnen, wanneer nodig, gericht aanpassingen gedaan worden.
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Bijlage:

huidige situatie opslag objecten

Figuur 1opgeslagen objecten (foto augustus 2021)
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Bijlage 4
•

Toezeggingen aan de gemeenteraad

Nadere check op de (constructieve) bescherming van de voorgevel van de
voormalige Van Mierlobank

Van de Laar, adviseur in bouwconstructies, heeft in opdracht van CityWall een statische
berekening opgesteld voor de tijdelijke stabiliteit van de voorgevel van de voormalige
van Mierlobank. De hoofdopzet is nader beoordeeld door ingenieursbureau RHDHV (zie
bijlage). De conclusie van RHDHV is dat zij zich kan vinden in het ontwerp en de
berekeningen van de stutconstructie met enkele kanttekeningen zoals opgenomen op
pagina 3 van bijlage 2. CityWall zal hier rekening mee houden bij de nadere uitwerking
van het onderzoek van Van de Laar. Tevens is dit in de voorschriften van het besluit
omgevingsvergunning voor de sloop geborgd.
•

Nadere onderbouwing hergebruik gevel voormalige ABN Amro-bank en te bekijken
of hier scherpere afspraken mogelijk zijn met de eigenaar;

Door Van de Laar is in opdracht van CityWall globaal onderzoek gedaan of hergebruik
van de bestaande gevelelementen mogelijk is. Uit dit onderzoek blijkt dat de
gevelelementen gedeeltelijk demontabel zijn. Tijdens de sloop moet er gekeken worden
in hoeverre deze verbindingen na 47 jaar inderdaad nog los te draaien zijn.
Momenteel wordt door de architect van CityWall een massastudie opgesteld in lijn met
het concept Integraal Gebiedskader Stadhuisplein. In deze studie wordt tevens al
onderzoek gedaan naar de hergebruikmogelijkheden van de geveldelen in de
nieuwbouw. Met de erfgoedstichtingen heeft hierover overleg plaatsgevonden op 23 juli
jl. Naar verwachting kan over de wijze van hergebruik van de geveldelen eind 2021
concreter worden aangegeven hoe dit wordt opgenomen. Ontwikkelaar blijft de
erfgoedstichtingen betrekken bij het ontwerptraject. Tijdens de sloop zullen de
geveldelen gedemonteerd worden en tijdelijk worden opgeslagen in een bedrijfspand
van CityWall op Industrieterrein de Hurk, Lodewijkstraat.
•

Scherpere afspraken over de rol van de Monumentenwacht op het toezicht ten
aanzien van de cultuurhistorische elementen;

CityWall heeft Monumentenwacht Noord-Brabant gevraagd om de reeds ontmantelde en
opgeslagen objecten (glas-in-betonraam door Louis van Roode en mozaïek van Theo
Mols) jaarlijks op locatie te inspecteren. De Monumentenwacht heeft op 6 augustus jl.
een bezoek gebracht aan de locatie (bedrijfspand in eigendom van CityWall op
industrieterrein de Hurk, Hurksestraat 18.02) waar de kunstwerken zijn opgeslagen.
Zij heeft hiervan een adviesrapport opgesteld dat als bijlage is toegevoegd. Daarbij is
door de Monumentenwacht geconcludeerd dat de loods waar de objecten zijn
opgeslagen voldoet aan de voorschriften voor (tijdelijke) opslag van cultureel erfgoed
met enkele kanttekeningen zoals opgenomen op pagina 3 van bijlage 3. CityWall neemt
de adviezen over.
•

De raad informeren over wijze van omgaan met het behoud van de
cultuurhistorische elementen en de perspectieven van placemaking voor de tijdelijke
invulling van de plek.

Cultuurhistorische elementen
CityWall verplicht om de volgende zaken in acht te nemen waarop de gemeente strak zal
toezien:
1. Behoud van de volgende karakteristieke waarden:
natuurstenen deuromlijsting (Niel Steenbergen)
het natuurmozaïek in het interieur (Theo Mols)
het glas-in-betonraam in de zijgevel (Louis van Roode)
2. Behoud van de volledige voorgevel van de voormalige van Mierlobank;
3. Hergebruik van de geveldelen van de voormalige ABN-Amro en betrekken van de
erfgoedstichtingen bij het ontwerpproces.
Bovenstaande zaken zijn als voorwaarden opgenomen in het besluit
omgevingsvergunning voor de sloop. Tevens zijn de zaken onder punt 1 contractueel
verankerd tussen gemeente en CityWall.
Placemaking
Er is een voorwaarde opgenomen in het besluit omgevingsvergunning voor de sloop om
het terrein, zolang daar geen bouwactiviteiten plaatsvinden, in te zetten voor
placemaking. Hierdoor is het terrein ook in de tijdelijkheid aantrekkelijk, levendig en
representatief. Echter kan CityWall haar placemaking plannen pas definitief maken,
zodra er uitzicht is op een daadwerkelijke start sloop (zie hiervoor de toelichting onder
argument 1.4 in de raadsinformatiebrief).
Er is reeds een deel van het terrein gesloopt. Dat biedt CityWall de mogelijkheid om op
eigen locatie activiteiten te organiseren. Daarvoor heeft CityWall Concrete Cowboys
ingeschakeld die een voorstel heeft uitgewerkt om op het braakliggend terrein een
tijdelijk gebouw te plaatsen waar diverse activiteiten kunnen worden georganiseerd voor,
door en over Eindhoven. Centraal staat: ‘Wat gebeurt er in Eindhoven en hoe kunnen we
dit laten zien?’ Een programmamanager draagt zorg voor de programmering gedurende
de periode dat het terrein beschikbaar is. Er wordt samen gewerkt met de Eindhovense
partijen, zowel bij de horeca als voor de programmatische invulling. Er wordt een
vergunning aangevraagd voor een tijdelijk bouwwerk met de benodigde faciliteiten
(horeca).

