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 Betreft; herziening saneringsplan NRE saneringsplan NRE Nachtegaallaan  201503045/1/A4  

 Herziening Deelbestemmingsplan Tongelre binnen de ring 2007 (Picuskade), 201700614/1/R2 

 
Geachte leden van de Raad van State die meewerken aan onder andere;   

 Omgevingsvergunning Picuskade, 1 van 2, [en deel 2 van 2 wat nog onbekend is]zaaknummer 

SHE 17 / 1085 WABOA V35 [en zaaknummer???] 

 saneringsplan NRE en Herzieningsverzoek saneringsplan NRE Nachtegaallaan  201503045/1/A4 

 Tussenuitspraak Bestemmingsplannen NRE, Nummer 201603957/1/R6 

 alvast ook de aangekondigde bestemmingsplan NRE 2, NRE 3, NRE 4 enz enz..al dan niet in delen 

gesplitst 

ik stuur u het volgende als aanvulling op mijn ingediende herzieningen. 

 saneringsplan NRE saneringsplan NRE Nachtegaallaan  201503045/1/A4  

 Deelbestemmingsplan Tongelre binnen de ring 2007 (Picuskade), 201700614/1/R2 
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Zoektocht naar één kanaalzone; het zijn er twee. 
 
Deze laatste bijdrage door ons gemaakt gaat over het groenbeleid van de stad. 
De stad pretendeert enorm groen te zijn, wil ook veel geld verdienen en [ laten] investeren in groen.  
Om te kunnen herleiden hoe de gemeente het dan verzonnen kan hebben dat een ecologische 
verbindingszone uit de hoofdstructuur zomaar kan verdwijnen heb ik de groenbeleidsplannen 
genomen en die doorgezocht op Eindhovensch kanaal. Hoe de gemeente denkt over de bestuurlijke 
ontwikkelzone Kanaalzone staat in mijn al ingediende herziening.  
 
1  
Opzettelijke bestuurlijke taalverwarring als basis. 
 
Wat is “ de kanaalzone?” 
http://dekadeeindhoven.nl/upload/file/Concept%20ontwikkelingsvisie%20kanaalzone%20mei%202009.
pdf zoals gevonden op 28 mei 2017 
Het Eindhovensch kanaal is uit de stukken verdwenen als eenheid onder de zorg en toezicht van 1 
gemeentelijke coördinator. Simpel, er is nooit een coördinator aangesteld zoals wel gebeurde bij tegelijk 
ingestelde zones, Strijp, Centrum, Spoorzone.Net als wel bij de eerder ingestelde Dommelzone in 2001, 
voor de rust in de stad…Rien van Asten van de Spoorzone bijvoorbeeld deed tijdelijk het NRE terrein er 
bij. Dat was alles wat gebeurd is aan de Kanaalzone als bestuurlijke eenheid, dus incl NRE!  
 
De Kanaalzone als Ecologische Verbindingszone en Hoofdstructuur is 25 meter vanuit het midden van 
het kanaal gerekend naar weerskanten. Dat is wat de gemeente/ Wooninc,/ investeerders/Heijmans 
aanhouden bij de groenzone voor Picus. 
Dat het kanaal uit de stukken verdween als Ecologische Hoofd Structuur, Ecologische Verbindingszone is 
voor de meesten in de buurt merkwaardig. Het was eind jaren 90 aangeprezen als één van Eindhovens 
groene longen, analoog aan het groene hart in Zuid Holland. Zoiets blijft hangen. Dat de gemeente de 
hele aanleg verwaarloosde was erg, maar de kanaalwanden hadden hun varens nog. De eenden waren er 
nog en er zat enorm veel vis. Tot de gemeente er twee jaar geleden lompweg metalen damwanden in 
ging slaan. Nu zelfs gestopt is met pompen van warm schoon water in het kanaal. Koud water komt terug 
van een andere samenstelling en zuurgraad, dus weg alle rode lijst varens. 

Link  Eindhovens Kanaal toevoegen. 

De gemeenteambtenaren ging het openlijk raar vinden dat omwonenden de groenstrook belangrijk 
vonden, “Ach, zo verwaarloosd, vind u dat nou mooi? dat kan toch beter weg.”  Ze hadden zelf hun 
zorgplicht niet vervuld. Ze wisten van de anterieure overeenkomsten of moesten handelen er naar.  
 
In het groenbeleidsplan 2001 staat de Kanaalzone niet als  bestuurlijke eenheid en niet als ecologische 
hoofdstructuur,  ze waren er nog niet . De beloftes van meer bestuurlijk structureel groen waren er wel. 
Net als de belofte het plan elke keer bij te werken als er iets belangrijks besloten was.  
Deze eis van bijwerken en nazien op een plan is niets anders dan een wollige ambitie verpakt als 
”krachtig bestuur” in het plan geschreven en zo door de gemeenteraad aangenomen. Me dunkt dat het 
aanwijzen van de zones, Strijp, Spoor en kanaal belangrijk waren. Ambities  zijn in Eindhoven alleen voor 
de verkoop van plannen, niet om te houden als beloftes. We hebben geen bijgewerkte versie van na 
2001 kunnen vinden. Ook in groenbeleidsplan 2017 staat er niets over een bijgewerkte versie na 2001. 
Nu zegt dat helaas bij deze gemeente niks, verzwijgen doen ze wel vaker, maar we kunnen het hier niet 
aantonen. Wel hebben we de evaluatie natuurbeleid[ dus niet groenbeleidsplan]uit april 2012 

http://dekadeeindhoven.nl/upload/file/Concept%20ontwikkelingsvisie%20kanaalzone%20mei%202009.pdf
http://dekadeeindhoven.nl/upload/file/Concept%20ontwikkelingsvisie%20kanaalzone%20mei%202009.pdf
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Er is dus, volgens deze logica niets belangrijks gebeurd. Iets is volgens de wet pas belangrijk als het 
schadelijk is. Als provincie,  gemeente, wethouder, zonder feiten besluiten dat iets niet schadelijk is, als 
mening, is dat voldoende om elk wetenschappelijk feit te wissen.  
Deze mogelijkheid is als wet goedgekeurd. Daar valt geen misbruik van te maken, deze wet is misbruik.  
Iets gevaarlijks was er bij NRE Picus wel in ruime mate, maar dat werd irrelevant verklaard.  Hier komt 
bestuursrecht dus frontaal in botsing met milieurecht. Gezien de feitelijke onderbouwing van milieurecht 
heeft dat hier voorrang op een ambitie. 
 
2  
Het laten verdwijnen van de EHS Kanaalzone door verwaarlozing is niet eender aan het mogen laten 
verdwijnen van de bestuurlijke eenheid ontwikkeling Kanaalzone;  
 
Het verdwijnen van de ecologische hoofdstructuur, verbindingszone door opzettelijke verwaarlozing 
van de gemeente ontslaat de gemeente nog niet van het in samenhang laten ontwikkelen van de  
plannen in de bestuurlijke eenheid Kanaalzone. Het PicusNRE terrein valt er totaal onder .  
 
Maar in de praktijk hebben de afgesplitste gebieden en de omgeving niets meer met elkaar te maken,  
In de tussenuitspraak van 26 april van de zaak BPNRE wordt gesteld dat de ecologische verbindingszone 
buiten het plangebied NRE valt. Dat daarom het BPNRE er geen rekening mee hoeft te houden. Juist 
OMDAT BPNRE zo wordt goedgekeurd met een maximale bewoning van 100 woningen vanwege alleen 
saneren volgens norm openbare ruimte. De belofte om compleet te saneren aan de gemeenteraad was 
dus alleen een ambitie. Daarom wordt door deze postzegel de last van door de provincie gestelde 
woningen aantallen voor het hele terrein verschoven naar de andere postzegels. De rechter heeft daar 
tijdens de zitting de eerste 10 minuten aan besteed. In de tussenuitspraak is er NIETS van te lezen.  

Juist daarom worden er nu plannen gemaakt voor een woontoren [ en nog wel meer] in de ecologische 
verbindingszone. Met dank aan de tussenuitspraak BPNRE. Perceel F1517 waar de EVZ in valt ligt BUITEN 
plangebied NRE terrein.  Maar NRE terrein BEPAALT zo een terrein wat erbuiten ligt. 

De Kanaalzone als plan gaat dus over veel meer terrein dan de 25 meter uit het midden van de  EHS  
Eindhovensch kanaal.  
Alles vanaf de rondweg tot en met kop van het kanaal, inclusief NRE Picus  Het loopt van Mariënhage.   
 tot en met Campina terrein  
Helaas valt het hele NRE volgens de 25 meter uit het midden van het water grens dus net niet onder de 
Rustzone Dommel [25 meter uit het midden van de Dommel] 
Anders had het daaronder alsnog de natuurbescherming gehad. Nu niet omdat de straat daar zo breed 
is. Dat de stoep aan de Dommelkant onlangs nieuw bestraat is en alle meetpunten zijn verdwenen is 
toeval natuurlijk. Bij de sanering van de Dommel en de wateren van de wijk is er tot 14 x interventie 
waarde van NRE vervuiling in de slootbodems gevonden. Na de sanering is alles schoon en wordt er nooit 
meer gemeten. Gevaarlijk wordt het dus nooit, volgens de gemeente. Alsof metingen op zich gevaarlijk 
zijn. 
Dat de grondwaterstand nu zo hoog is om PicusNRE uit te spoelen en direct te lozen op beschermde 
wateren die uitkomen op de Dommel is ongevaarlijk? Dus zo wordt de Dommel die over d hele loop 
ecologische hoofdstructuur is en voor veel geld is gesaneerd vervuild omdat BPNRE en de toekomstige 
mini NRE bestemmingsplannen niet behandelt wordt bij Kanaalzone EN niet bij de Dommelzone. De 
metingen staan nu wel in de omgevingsvergunning Picuskade 7 cm onder peil. Nog geen klinkerdikte. 
Maar dat is Picuskade en dat wordt niet gecombineerd met BPNRE, expres.  
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Natuurlijk hebben sommige mensen liever natuur in de buurt, ook goed voor de huizenprijs[ 
marktwerking] en anderen kan het niets schelen.  
Het gaat erom dat de gemeente wetten alleen accepteert als ze goed uit komen, erger, dat ze daar 
blijkbaar vrij in zijn. 
Dit geval laat zien dat de natuur alleen een wet is waar de gemeente last van heeft. Het groene imago 
van de gemeente is altijd gekoppeld aan directe winst. De rest moet het letterlijk doen met klimop op de 
gevel of een tijdelijke bak[ een jaar ] waar net een paar bomen instaan die dan weer weggehaald 
worden. Geen particulier kan zorgen voor genoeg directe winst voor deze altijd hongerige gemeente. De 
stad is op meerdere plaatsen zwaar vervuild.  
Dat de gemeente kiest voor misleiding en zo wetten wegmoffelen kunnen ze niet alleen. Anders was er 
wel iemand gaan reageren. Hier moeten de provincie en het rijk meer van weten.  
Georganiseerde willekeur dus, en daar sta je dan als burger. Wij worden geacht de wet te kennen en ons 
daaraan te houden. 
Dit kan alleen als het  bestuur wordt losgekoppeld van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De 
wirwar van inspecties en vage normen zonder handhaving is een algemene verandering van de laatste 
jaren, zo zeldzaam zal dit geval dus niet zijn. 
  
3 
Hoe kan de gemeente dit verdwijnen van de ecologische verbindingszone zomaar ongemerkt hebben 
gedaan? 
 
De volgende kalender data zijn bekend, in combinatie zeggen ze nog meer.  
 

 Strategische visie Dommelzone Raad januari 2001[ zie verder ingediende herziening] 
 
 

 Twee teksten uit stuk 07.R2312.001 23 oktober 2007 
 A eind 2006 is het concept groene stadspoorten vastgesteld waarbij voorzieningen ten dienste aan 
recreatie/informatie op ene hoger niveau worden getild. Het gaat om de locaties herdgang/fruittuin Frits 
Philips, de Genneperparken en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Zij  vormen de schakel tussen het groen 
in en om de stad 
 
[ een schakel is een ander woord dan verbinding….] 
 
B   Waterschap gaat betalen voor saneren van de Dommel, invulling geven aan de functies beekherstel 
en ecologische verbindingszone 
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 EHS vastgesteld in 2008 zoals op de kaart hieronder, dus voor de Dommel en het kanaal 
Zo een vaststelling komt niet uit de lucht vallen, dat moeten ze in 2007 al geweten hebben.  
Het stond nog niet in groenbeleidsplan 2001. Blijkbaar was het voor de gemeente niet belangrijk… er is 
nooit een wijziging op 2001 gekomen. 
 

 Op internet nog aanwezig op 31 mei 2017; 
 http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p22/p2290/2290-061interimstructuurvisie.pdf 

http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p22/p2290/2290-061interimstructuurvisie.pdf
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Stuk uit december 2009 Zie blz 20,  
Groen & Water: aaneensluitend netwerk 
Doorwerking bovenlokale context in lokale agenda: 
b Bescherming van de Groene en Ecologische Hoofdstructuur in gemeentelijke 
bestemmingsplannen en groenbeleidsplan; 
b Realisering van de groene corridor: een verbinding van Eindhoven met het 
nationale landschap Het Groene Woud; 
b Regionale verbindingen realiseren tussen Eindhoven en platteland (Middengebied, 
de Kempen, Groene Woud) door inzet van drie stadspoorten; 
b Behoud en versterken van cultuurhistorische waarden door gemeentelijke 
cultuurhistorische waardenkaart (Eindhoven, 2008); 
b De bescherming en ontwikkeling van het waternetwerk inclusief natte 
ecologische verbindingzones in Eindhoven: de Ekkersrijt, de Dommel, de 
Kleine Dommel, de Tongelreep, de Gender, het Afwateringskanaal, het 
Beatrixkanaal en het Eindhovensch Kanaal 
   
Hier gaat het fout 
Er zijn ineens een groene en een ecologische hoofdstructuur. 
De groene corridor is vrijwel de ecologische verbindingszone[ die al een schakel geworden was]   
Regionale verbindingen[ dat waren dus verbindingszones…] door inzet van DRIE stadspoorten  
Het waren er in  2001  vier  groene zones. Dus door de naamsverandering van ecologische 
verbindingszone, ingesteld in 2008 werd snel een stadspoort gemaakt waardoor het kanaal zomaar het 
nest uitgewipt kon worden. Het was nog wel een schakel maar geen verbinding. In 2017 is het een 
link…. 
 
Samengevat in kaarten; 
Als illustratie van het verloop van het kanaal nogmaals in kaarten 

 
In groenbeleidsplan 2001 was er nog deze kaart; 
 
In 2006 liep de EVZ tot de rondweg, toen al geen 
verbindingszone meer in de plannen van de 
gemeente; het kanaal lijkt daar veel smaller na de 
rondweg, volgebouwd? Op ingediende stukken van 
2016 is dat ook al zo. 
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in2017 Wel kan je net zien dat de kanaalzone aangegeven staat als 
industriegebied! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 [ Kaart opgehaald van 
internet op 31 mei 2017  ] 

,https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx ] dit is de weblink om een 
EVZ te vinden Landelijk gezien is hij er dus wel. Maar in Eindhoven niet meer 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
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https://www.groeneruimte.nl/dossiers/ehs/home.html   [ laatste versie 2015] 

 

 
Een EHS dusdanig herbegrenzen dat hij wegvalt lijkt niet een kleine ingreep. Of de komst van een flat 
op deze locatie met deze historie en deze bodemsoort [ breukzone] van groot algemeen belang is ? 
Nee, hij is TEGEN groot algemeen belang. Het betekent dat hij juist daar niet mag komen. Overigens 
zou het tegenstrijdig zijn als de ingreep alleen van groot algemeen belang mag zijn maar dat 
betrokkenen alleen de aanwonenden zijn.  
Niet meer de omwonenden want die zeurden teveel. Geen wonder, het is inderdaad tegen hun belang. 
Het is dus geen kleine ingreep, de EHS wordt er niet beter op en is DUS van algemeen groot belang. 
DUS is de wijk als geheel met alle bewoners, betrokken. Gelijk het gemeenterapport van de 
wateroverlast villapark. 
 
De EHS data kloppen niet met de mening hierover van de gemeente 
De data van de kanaalzone als bestuurlijke eenheid met supervisor omdat er een  complexe 
transformatie hieronder;  

  [ Ik heb stukken uit een pdf gekopieerd en daar komen rare teksten van. Tussen haakjes de 
overgeschreven nummers]  
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-
bin/showdoc.cgi/action=view/id=93508/type=pdf/Raadsvoorstel_tot_het_borgen_van_ruimtelij
ke_kwaliteit__raadsnummer_07.R2271.001_.pdf 

Raadsnummer ZO.R3597.OOI [ 10.R3597.001] Inboeknummer robstooSzS[ 10bstoo525] 
Dossiernummer orr.aoS[011.305] r6 maart zoro[16maart2010] 
Raads informatiebrief Betreft supervisor centrumgebied 
Inleiding 
Stedelijke supervisoren worden benoemd door ons college voor omvangr ijke, bestuurlijk aangewezen gebieden waar een 
complexe transformatie gaat 
plaatsvinden. In het raadsdossier "Borgen ruimtelijke kwaliteit" (2007)  zijn vier 
gebieden aangewezen: Groene Corridor, Kanaalzone, Oud Woensel en Centrum. 
Al eerder zijn supervisoren benoemd voor de Groene Corridor (van Lichttoren via 

https://www.groeneruimte.nl/dossiers/ehs/home.html
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=93508/type=pdf/Raadsvoorstel_tot_het_borgen_van_ruimtelijke_kwaliteit__raadsnummer_07.R2271.001_.pdf
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=93508/type=pdf/Raadsvoorstel_tot_het_borgen_van_ruimtelijke_kwaliteit__raadsnummer_07.R2271.001_.pdf
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=93508/type=pdf/Raadsvoorstel_tot_het_borgen_van_ruimtelijke_kwaliteit__raadsnummer_07.R2271.001_.pdf
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Strijp 5 richting Oirschot) en IWV-gebied Oud Woensel. Deze raadsinformatiebrief 
gaat over de supervisor voor het Centrumgebied 
 

 In 2007 een bestemmingsplan Tongelre binnen de ring, [ binnenkant titelblad, datum 
november 2008] 

gelijk met de ontwikkeling van het initiatief Kanaalzone als eenheid onder een supervisor.  
25 september 2007  http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-
bin/showdoc.cgi/action=view/id=93508/type=pdf/Raadsvoorstel_tot_het_borgen_van_ruimtelijke_kwali
teit__raadsnummer_07.R2271.001_.pdf 

In 2009 is dat helemaal vastgesteld. 9 maart http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=97385/Raadsinformatiebrief_Betreft_Stedelijke_Supervisoren
__raadsnummer_09.R2985.001_.pdf 

  Vanaf 2014 zijn de provincies het eerste verantwoordelijke bevoegde gezag voor de EHS. Tot die 
tijd was dat de Rijksoverheid.  

 17 jun. 2008 - EINDHOVEN - De nieuwe, heringerichte Kanaaldijk Noord (buiten de ... In 
gebieden die daar bij horen is de provincie supervisor op het gebied ... 

 [ het artikel opent niet meer, alleen de kop staat nog op internet] ik weet dus niet of het ook voor 
binnen de ring geldig is, maar de supervisor was al uitbesteed  
 

 [In 2013 op de vrijdag voor kerstmis = 20 december , had ik een telefoongesprek met meneer 
Rien van Asten , de toenmalige supervisor spoorzone. Die deed het NRE terrein er bij want daar 
was niemand voor. Dat houdt in dat de Kanaalzone als ontwikkelingseenheid toen wel degelijk 
nog geldig was Of het onder de provincie of onder de gemeente viel doet er niet toe, het was er.  
Van hem de uitspraak ”natuurlijk vertellen we de omwonendenniet lle plannen, daar krijgen we 
alleen maar zoveel bezwaren van”]   

 
Dan het bestemmingsplan,  
 Het bestemmingsplan “Tongelre binnen de Ring 2007”, gewijzigd vastgesteld door de 

gemeenteraad op 17 maart 2009, is bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant (GS) 
van 20 oktober 2009, nr. 1526974/1592844, goedgekeurd.  Het besluit van GS, alsmede het 
bestemmingsplan, heeft van 5 november 2009 tot en met 16 december 2009 op de gebruikelijke 
wijze voor een ieder ter inzage gelegen. 

Tegen het besluit van GS is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (de Afdeling). Bij uitspraak van 24 november 2010, nummer 200909774/1/R3 heeft de 
Afdeling het beroep ongegrond verklaard.  Gelet hierop is het bestemmingsplan Tongelre binnen 
de Ring 2007 onherroepelijk geworden.  

 [ het bestemmingsplan Tongelre binnen de ring 2007 grenst aan het kanaal maar ook aan de Dommel] 

De procedure van het  plan Tongelre binnen de ring 2007 staat in de stukken van meneer P Struik. Hoe 
dan ook, er staat helemaal geen serieuze groenparagraaf in, van een samen ontwikkelen als Kanaalzone 
is nooit sprake geweest. 

De kans dat de gemeente bij het ontwikkelen en vaststellen van het bestemmingsplan Tongelre binnen 
de Ring 2007 niets wist van de gebiedsontwikkeling onder één supervisor, met consequenties lijkt niet 
aannemelijk, redelijk, waarschijnlijk of zelfs maar mogelijk.  Wat er niet bij staat maar de rechter op 28 
februari 2017 zei was dat deze supervisor gebiedsontwikkeling een verplichting was, opgelegd door het 

http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=93508/type=pdf/Raadsvoorstel_tot_het_borgen_van_ruimtelijke_kwaliteit__raadsnummer_07.R2271.001_.pdf
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=93508/type=pdf/Raadsvoorstel_tot_het_borgen_van_ruimtelijke_kwaliteit__raadsnummer_07.R2271.001_.pdf
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=93508/type=pdf/Raadsvoorstel_tot_het_borgen_van_ruimtelijke_kwaliteit__raadsnummer_07.R2271.001_.pdf
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=97385/Raadsinformatiebrief_Betreft_Stedelijke_Supervisoren__raadsnummer_09.R2985.001_.pdf
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=97385/Raadsinformatiebrief_Betreft_Stedelijke_Supervisoren__raadsnummer_09.R2985.001_.pdf
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=97385/Raadsinformatiebrief_Betreft_Stedelijke_Supervisoren__raadsnummer_09.R2985.001_.pdf
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=50163&summary_only=&q=200909774%2F1%2FR3
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rijk. Dat kan in Eindhoven dus gewoon genegeerd worden. De rechter vindt het bestemmingsplan 
vastgesteld en er mag niet meer over worden gesproken. 
 
Groenbeleidsplan 2017 levert toch een merkwaardige passage op 
 
Blz 81 Alleen bouwen en verharden indien noodzakelijk 

In het algemeen geldt voor het bestaande groen dat de toevoeging van andere dan groene functies in 

principe niet mogelijk is. Dit geldt ook voor de plaatsing van relatief kleinschalige nuts -, energie- en 

andere voorzieningen en het leggen van kabels en leidingen. In beperkte mate wordt inbreuk op het 

groen toegestaan, mits er sprake is van versterking van de beleving, behoud van de kwaliteit van de 

openbare ruimte als totaal en aangetoond wordt dat er geen andere alternatieven mogelijk zijn. Een 

nadere afweging is ook mogelijk bij zwaarwegend maatschappelijk belang. Indien zich situaties 

voordoen waarbij gegronde redenen zijn om van dit ordeningsprincipe af te wijken, dienen deze te 

worden voorgelegd aan de programmaleider Groen. Bij ingrijpende zaken wordt deze keuze 

voorgelegd aan het college van B en W. 

In groen dat valt onder de strategie “Natuur en Landschap” is bouwen in niet toegestaan tenzij 

toegestaan vanuit hogere overheden. 

Voorwaarde bij ingrepen in het groen is dat de groene kwaliteiten tenminste worden gehandhaafd 

door de nieuwe ontwikkeling integraal te ontwerpen, inclusief groen. Als groen niet gehandhaafd kan 

blijven moet compensatie plaatsvinden van het groen dat verloren gaat. Hoe compensatie plaatsvindt 

wordt nader uitgewerkt in de groencompensatieregeling. 

Conclusie bladzijde 87, PicusNRE en bouwen in de Kanaalzone gaat tegen deze regel in. Zelfs zonder de 
benoeming EVZ of EHS. Het is groen, het heet Robuust groen. Het is openbare ruimte[ totdat de 
anterieure overeenkomsten allemaal in werking treden] 
 
Vanaf 2016 is er een andere manier van opzoeken van gemeentestukken, oftewel niks meer op internet 
te vinden tenzij het exacte registratienummer bekend is, dan kan het worden opgevraagd. Dat heet 
openbaar. De rede was volgens de gemeente dat de servers overbelast raakten 
In een stad als Eindhoven, met glasvezelnet, met een TUE en Brainport. 
  
2017, alle gegevens voor mensen die bezwaar willen indienen over Picuskade zijn alleen op te vragen bij 
een buurtbewoner[ toevallig meneer P Struik die als enige een beroep had ingediend omdat de 
gemeente daarom gevraagd had per advertentie, foutief dus].  Als gedwongen vorm van lokale 
democratie, of die persoon de hele buurt wil voorlichten op basis van schrikbarend incomplete 
informatie, opzettelijk de schuld daarvan schijnbaar bij hem leggen. 
Volgens de commissie was hij daardoor niet in zijn belangen geschaad. Volgens de buurt el, want nu kan 
hij verantwoordelijk gemaakt worden voor het niet doorgeven van de karrenvracht stukken aan de 
buurt. 
De buurtbewoners zijn stuk voor stuk in hun belangen geschaad, Zij moesten betalen om in Den Bosch 
beroep aan te tekenen op iets waar ze geen zienswijze hadden ingediend. Niemand die zich geroepen 
voelde 
Het had beter gekund, zei de gemeente bij de zitting op 1 juni 2017,Het mag helemaal zo niet. 
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Bij de verkoop van het NRE terrein in 2010 moeten beide zones bekend zijn geweest. Zie verder de 
ingediende stukken ook met de brieven van mevrouw Solange Beekman, Wethouder Seuren, 
gemeenteraadsvoorlichting. Nergens een EVZ te bekennen. 
Dat houdt in dat er met WABO nummers gerommeld kon worden, van uitgebreide procedure zoals 
gezegd naar een reguliere procedure met een gebonden beschikking 
Alles moest wel een stempel vergunning verleend krijgen. Ze konden niet anders. 
Om een waarschuwend rapport van de brandweer en een zeer onvolledig rapport[ want voor meer 
was niet betaald] met waarschuwing van Inpijn blokpoel vergunning verleend te geven is bestuurlijk 
twijfelachtig. Menselijke verantwoordelijkheid zit er zeker niet bij. Daar is een college en 
gemeenteraad en hun juristen voor. Voor de burgers. 
Niet in Eindhoven, met toestemming van ; De raad van State, de Provincie, Het waterschap, De 
omgevingsdienst Zuid Oost Brabant. 
 
 4 
Wat was  het voordeel van de gemeente om de zaken zo te laten lopen?  
 
De gemeente deelt de hele Kanaalzone en de deelgebieden zelf op in postzegels die niets met elkaar te 
maken hebben in bestuurlijke zin.  
Daarom worden gevolgen van bouwplannen voor andere deelplannen en de buurt niet doorgerekend. 
Wel worden alle ambtenarenuren voor ontwikkeling via anterieure overeenkomsten doorberekend. 
Kortom, hoe meer postzegels, hoe meer ambtenaren uren. De gemeente heeft zelfs vastgelegd dat in 
ingeval van processen de ‘klanten’ gebruik moeten maken van het juridisch bureau van de gemeente. In 
die zin hebben wij met onze bezwaren de gemeente winst bezorgd.  
 
5 
Wat is het gevolg hiervan? 
Vanaf het begin af aan was mijn eis dat de Raad van State moest zorgen voor een toezichthouder van 
buitenaf, anders gebeurd er in Eindhoven niks aan controle en handhaving. Niet eens aan simpele 
berekeningen. Had ik geweten dat dat allang was aangenomen door de raad van Eindhoven, dat er een 
bestaande bestuurlijke verbondenheid was, maar dat de gemeente geweigerd had het uit te voeren, had 
ik daar natuurlijk naar verwezen. Dan hadden er geen andere rechtszaken hoeven te zijn. Met 
berekeningen over de gevolgen was een sanering van het hele NRE terrein[ inclusief afgesplitst 
Picuskade en onder het dafmuseum en geb 3] onvermijdelijk geweest. De gemeente wist dat heel goed. 
Eindhoven mag zich op halve wetten beroepen en laat bewust de rest achterwege.  
Zo lijkt het op wetgetrouwheid.  Vergunning verleend. Met steun van de Raad van State, juridisch 
bouwen. Maar nu is de aansprakelijkheid niet geregeld. 
 Een bestuur waarin verantwoordelijkheid omzeild wordt en de aansprakelijkheid niet aanvaard, zelfs 
niet eens erkend is incompleet. Geen bestuur 
Als voorbeelden bij deze samenhangende zaken 
Wateroverlast rapport 2016, ingediend, de verzekering zou betalen en brabant water, ik heb het ze 
gevraagd en ze betalen niet. 
Bij Picus aansprakelijkheid niet erkend want naar de omgeving werd niet meer gekeken 
De Raad van State noemde de omgevingsvergunning de gelegenheid, Bij de zitting over de 
omgevingsvergunning had het al bij de Raad van State gemoeten. 
Bij NRE; daar werd het afgeschoven naar de co-creatie die als particulieren vers hun contract hadden 
getekend. Ze hoorden ineens bij de buurt in plaats van bij de gemeente. 
 Tot zover naar de burgers, maar hoe naar de investeerders. Nergens is duidelijk wat die nu wisten voor 
ze hieraan begonnen.  
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Van de milieurapporten moeten ze het niet hebben, de Kritische rapporten zijn weg. Wel deels gemaakt 
door iemand die nu bij de gemeente werkt, in zijn vorige werkkring. Zouden ze geweten hebben van de 
dubbele kanaalzone? 
 
6 
Is dit uniek of een patroon? 
 
Telkens hebben de gang van dit soort zaken in Eindhoven dezelfde structuur.  
Er is een droom van investeerders, dus die is de ambitie van de wethouder, dus niet gevaarlijk en dus zo 
mogelijk, dus de wens van de raad. Daarmee is er weer een plan.  
Het is niet voor te stellen dat die investeerders uit andere delen van het land [ Noord Holland]  zelf op zo 
een lokaal idee komen. Altijd dezelfde kleine onderaannemers die een bulkcontract krijgen. Geheel 
volgens de wetten van aanbesteding. Zouden die kleine onderaannemers geen lokale informatie hebben 
en geven? 
Het plan wordt vastgelegd in een document wat getoetst wordt aan een beleidsdocument, liefst met 
schitterende detail kleurenfoto’s en vage onleesbare kaarten met oncontroleerbare stellingen als vlag 
over de lading. Illustraties van succesrijke plannen in andere steden er bij als foto zonder enige locatie of 
bronvermelding. Of het haalbaar is  wordt niet onderzocht. Het is EEN AMBITIE.  
Opdrachten die de gemeente krijgt om aan te voldoen worden zo ook zo verwerkt, zie de kanaalzone. 
Geen feiten, getallen, metingen, onderliggende structuur. De bevolking [  de gemeenteraad en de Raad 
van State ook ] krijgt halve leugens verpakt in nog niet eens halve waarheden. Die informatie wordt open 
en helder en volledig verklaard door deze WC eend structuur. Elke zweem van geen bezwaar over een 
planonderdeel wordt gebracht als van harte toestemmen met het hele plan, wat dan als geheel nog niet 
eens bekend is bij degenen die als “toejuicher” geclaimd wordt.  
De Raad van State kijkt of de gemeenteraad goed is voorgelicht en of hun mening telt.  
[Zie gemeentewet artikel 169] De afdeling toetst zo de schijnbaar lokale democratie aan de lokale 
democratie. Zonder controle en laat staan handhaving.  
Aan beide eisen, raadsvoorlichting en raadsbesluiten als leidraad nemen is in dit geval niet voldaan.  
De voorlichting is aangetoond frauduleus, als de raadsleden toch NEE beslissen worden ze genegeerd. De 
Raad van State heeft deze hoofdregel van zichzelf genegeerd 
 
Bij een inspraakavond stelt de ambtenaar tegen de burgers; “We vertellen hier wat er gaat gebeuren,  de 
plannen zijn al zo ver gevorderd, daar gaan we niks meer aan veranderen.”  
Wij gingen naar huis met de wetenschap dat de plannen bruisen, maar wat die plannen dan zijn wisten 
we nog niet. Verder vragen is zo onbeleefd,” u bent echt de enige die hier over doorvraagt, dit hebben 
we nog nooit meegemaakt, Wat bent u een verschrikkelijk mens. U bent niet meer van deze tijd, de stad 
moet borrelen en bruisen”   
Bewoners mogen niet klagen want de Raad van State doet dat ook niet.  Bij elk onderdeel moet apart 
protest worden aangetekend, mensen hebben daar geen energie en geen tijd voor. Dus roept de 
gemeente triomfantelijk,” Ziet u wel, “iedereen” is het met ons eens”.  
Mocht er toch geen toestemming van de gemeenteraad zijn gekomen dan wordt dat genegeerd, is het 
plan te opzichtig verkeerd dan wordt de gemeenteraad/provincie gewoon niks gevraagd. Dan ligt het 
gevoelig bij de wethouder en dat dan is rede voldoende om alle plannen door te laten gaan. Anterieure 
overeenkomsten waarom geprocedeerd moet worden en dan nog niet komen. 
Dit alles onder toezicht en hoede van de  provincie en tot nu toe de Raad van State.  
De vraag “wie bestuurt de stad namens wie” is dus essentieel. Het lokale college[ namens wie dan ook]  
wordt namelijk alleen aan lokaal getoetst.  
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7 
Welke instanties dragen hier actief of passief verantwoordelijkheid? 

Als hoofdzaak de omgevingsdienst onder leiding van wethouder MAS schreurs. Dezelfde wethouder 
die het nRE terrein plant en die wethouder van design is.  
Zie verder ingediend stuk van meneer P. Struik en ons beroep en zienswijze. 
 
A De Raad van State is er volgens eigen zegge voor om het bestuur te helpen.  
Dat heeft als consequentie dat de Raad van State nu de co helpt van de co-creatie. 
Die co zijn de investeerders en hun lokale raadgevers en uitvoerders, vermomt als kleinschalig initiatief. 
 
B Lokale wetgeving die met opzettelijk incomplete informatie wordt voorgeschoteld aan de 
gemeenteraad en daarna alleen aan zichzelf getoetst wordt kan niet. Dat is erger dan W C eend.  
De trias Politica bestaat niet meer in Eindhoven. Maar, Eindhoven wordt wel jurisprudentie voor 
Nederland. Lokale wetgeving die heel Nederland zo kan besturen is niet meer lokaal.  
Jurisprudentiewetgeving zonder jury is geen Napoleontisch recht.  
 
C De NEN normen waarvan de leek verwacht dat het landelijke bindende normen zijn, zijn in dit geval 
voor het bestuur vrijwillig. Anderen moeten er voor betalen om de normen te kopen en krijgen boetes  
als er niet aan voldaan wordt. Bij het meten van een voormalig gasfabrieksterrein zijn ze vrijwillig. 
Daarnaast hoeven meetrapporten helemaal niet volledig of zinnig te zijn, alleen de opdracht gegeven 
door de toekomstige bouwer of de gemeente telt. De opdracht wordt gemaakt aan de hand van een 
frauduleus rapport ZONDER de vervuilende industrie er in,  Dat mag.  
Rapporten die eerder zijn gemaakt en wel vervuiling maten irrelevant verklaren zonder dat er iets 
veranderd is mag. 
NEN is geen wet maar deels weer wel, van die tussenfunctie wordt wettelijk toegestaan misbruik 
gemaakt, er wordt nog winst uit gehaald ook. 
 
D Het waterschap HOEFT helemaal geen metingen te doen. Als de metingen van een ngehuurd 
meetkantoor niets anders hebben gevonden dan de zorgvuldig opgestelde opdracht is alles schoon en 
hoeft er niks gemeten. Tot een werknemer eigenwijs is en wat dieper gaat kijken natuurlijk. Dan komt er 
een verplicht circus. Maar men kan jaren letterlijk nog geen meter naast een zichtbaar groeiende 
teervlek meten en dan niks vinden.  
Een watertoets is verplicht, maar als het niet past telt hij niet en slaan we het over. Zie 
omgevingsvergunning Picuskade. Welk water in Eindhoven onder elk gezag valt is na alle jaren nog niet 
uitgevochten, dus valt er te schuiven. En de burgers van het kastje naar  de muur.  
 
5 De provincie, neemt van alles over, kijkt nergens naar, tekent bij het kruisje. Want de lasten 
overnemen doen ze niet. Wel de lusten, de NRE gelden zijn niet gering.  
 
6 De aansprakelijkheid straks, het is toch een markteconomie met eigen risico? 
het is niet te verwachten dat verzekeringsmaatschappijen gaan betalen, ze zijn deels of helemaal in 
handen van dezelfde investeerders die hier gaan bouwen. Nu zijn het alleen de vissen de eenden de 
zwanen en de honden die ziek worden 
Bij mensen duurt het meestal langer[ hoewel iedereen die at van de sla van één buurman met een 
groentetuin op het NRE terrein kanker kreeg] 
 
8 
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Wat vinden anderen van dit soort dingen? Is Eindhoven normaal of extreem? 
 
Het resultaat van de opsomming van het  handelen gemeente zoals ook verder beschreven in alle 
ingediende stukken door mij, meneer Struik mevrouw van Mens en anderen.  Deze plannen op het 
terrein PicusNRE zijn alleen mogelijk door consequent in te gaan tegen het artikel 169 van de 
gemeentewet. 
Uit het voorgaande en onze ingediende stukken samen met de geluidsopnames van de zittingen komt 
een zeer akelig negatief beeld over de rechtsgang en de betrokken personen tevoorschijn. Dat hebben 
wij niet gedaan, dat deden ze zelf. Al dan niet vrijwillig. 
Vrijwel niets ging in overeenstemming met de gemeentewet. 
Als dat per ongeluk gebeurd, de gemeenteraad rook dat er iets mis was en weigerde toestemming, dan 
werd de gemeenteraad genegeerd zoals bij de plannen voor de Seurentoren, de sanering, de 
kleinschalige ontwikkeling, de uitvoering van de sanering.  
Een praktijkvoorbeeld anders dan uit de al ingediende notulen, over de verkoop van panden  bij het NRE 
terrein; De wethouder vraagt aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met haar 
onderhandelingsresultaat met bouwers omdat ze anders een dwangsom moet betalen aan die bouwers. 
Ze draait de zaken volkomen om. 
Natuurlijk hoeft ze die dwangsom niet te betalen als de gemeenteraad niet akkoord gaat.Het contract is 
pas geldig als ze akkoord geven. 
Als ze dat niet willen moet de wethouder terug naar de onderhandelingstafel en wordt er niks betaald. 
Wat zit hier voor rare afhankelijkheid dat ze wel zou moeten betalen zonder een door de raad geldig 
gemaakt contract? 
Wie regeert er dan de raad? De Gemeenteraad vindt  alles best en geeft DUS haar toestemming. Deze 
keer verschuilt de wethouder zich achter de raad, hier wordt de raad niet genegeerd. Daarvan hoeft de 
burger niets te verwachten 
 

 De gemeentewet 
[ http://maxius.nl/gemeentewet/titel3  ] 
Bwb-id:BWBR0005416 
Officiele titel:Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot 
gemeenten 
Citeertitel:Gemeentewet, Ook bekend als:Gemw  
Soort regeling:Wet, Wetsfamilies:Gemeentewet  
Eerst verantwoordelijk ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Geldigheidsdatum:30 mei 2017, Ingangsdatum:1 februari 2016 
Artikel 160 1 e 

http://maxius.nl/gemeentewet/titel3
http://maxius.nl/zoeken/regeling::wet
http://maxius.nl/zoeken/wetsfamilie::gemeentewet
http://maxius.nl/zoeken/ministerie::binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
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De gevolgde procedures zijn alleen toepasselijk op dit artikel  bij lid f. Dit waren handelingen die 
voorbereiding voor beroepsprocedures waren. Of dit de juiste uitleg van de wet was betwijfel ik. Het was 
wel een verdienmodel dus in zoverre zou het kunnen. Dat heet dan wel misbruik van de wet. 
 
Artikel 169.2 en 169.4
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 Op het internet staat deze cursus voor ambtenaren; https://www.valkenswaard.nl/bestuur-en-
organisatie/themabijeenkomsten-presentaties_43088/item/2014-10-09-integriteit_42445.html 

Op  blz 18 het grijze gebied, wanneer wordt zwijgen liegen? De cursusleider werkt inmiddels bij de 
gemeente Eindhoven, dit voorbeeld hier had hij toen goed kunnen gebruiken.  
 

 Alleen plannen maken is volgens de gemeente voldoende om aan de wettelijke eisen tegemoet 
te komen.” We moeten wat en nieten wat aan elkaar” zei de juriste ook bij de rechter. We 
moeten dat doen maar we doen het in de praktijk niet. Een plan met ambities hoef je niks mee, 
het maken is toch voldoende voor de wet. 

 
Omdat meer gemeentes dat deden is daar versterkt op gereageerd.  
Uitgelegd in het artikel van mr Floor Fleurke 
Handhaving van Europees Milieurecht: 
resultaatsverplichtingen op het terrein van 
lucht en water 
Mr. F.M. Fleurke* NtEr  oktober 2015 I nr.9.  doi: 10.5553/NtEr/138241202015005009003 

De rechtspraak heeft gevolgen voor het Nederlandse beleid dat de programmatische aanpak centraal  
stelt. Geconcludeerd wordt dat per sector en per richtlijn bekeken moet worden of dit verenigbaar is met het 
Europese recht. Een generalistische verbreding en uniforme toepassing van de programmatische aanpak staat 
hiermee op gespannen voet. 
HvJ 1 juli 2015, zaak C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV/Bundesrepublik Deutschland, 
ECLI:EU:C:2015:433. 
HvJ 19 november 2014, zaak C-404/13, The Queen, op verzoek van ClientEarth/The Secretary of State for the 
Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C: 
2014:2382 (ClientEarth). 
 

 Vergelijkbare situatie op gebeid van waterovrlast;  In andere wijken wordt totaal anders 
gehandeld in vergelijkbare situaties aldus het waterschap begin mei.; Peter Glas, klokgebouw’ 
verhaal over pompen als bij een polder bij kwel door stoppen met industrieel koelwater 
oppompen bij Aalsterweg 

 Dit NRE Picus plan is een plan wat gebaseerd is op willekeur. Discriminatie op grond van woonplaats 
 Dan voldoet het niet aan de grondwet 
 
9 
De groenbeleidsplannen zelf, toegespitst op NRE Picusterrein en  de EHS met EVZ kanaal.  
 
Bij de ontwikkeling daar wordt de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid straks in de praktijk 
neergelegd bij de personen van de gemeenteraad die erover besloten hebben 
Daarom ben ik gaan kijken waar de verantwoordelijkheid in 2017 gelegd is. 
Daarbij de aansprakelijkheid 
 
Conclusie van de  rapporten, beleidsstukken  in relatie tot elkaar 
 
Hoofdrapport Groenbeleidsplan, Eindhoven oktober 2001 
naar een  hoogwaardig ‘pallet’ van rood en groen  
dienst stedelijke ontwikkeling en beheer, sector strategie   
 
Evaluatie natuurbeleid Eindhoven april 2012, gemaakt door Ecologica 

https://www.valkenswaard.nl/bestuur-en-organisatie/themabijeenkomsten-presentaties_43088/item/2014-10-09-integriteit_42445.html
https://www.valkenswaard.nl/bestuur-en-organisatie/themabijeenkomsten-presentaties_43088/item/2014-10-09-integriteit_42445.html
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Groenbeleidsplan 2017[ gemaakt in zomer 2016, aanname datum onbekend]  
Het lezen hiervan gaat niet zonder twee andere rapporten;  
BAAC van het NRE terrein een cultuurhistorische verkenning . 
voorlichting over wateroverlast villapark van 24 nov 2016.  
Notulen en samenvattingen  eerder ingeleverd. 
Zonder die twee rapporten is het niet duidelijk aantoonbaar waar het Groenbeleidsplan 2017 niet 
correct geschreven is. 
Ze hebben vrijwel niets met elkaar te maken 
  Alles over kanaal en EVZ groen gemaakt 
 
De aanloop naar de verantwoordelijkheid; 
 
Opvallend is het voorwoord van 2017 
Garden city, alle particuliere tuinen worden gerekend tot openbaar groen, dat dat laatste verwaarloosd 
is en bebouwd wordt staat er niet. 
De stad doet niets om klimaatgevolgen te bestrijden, dat moet iedere burger zelf doen. Zie verslag 
buurtvoorlichting wateroverlast 24 nov 2016  
kennis en technologie worden bewust NIET ingezet, niets wordt doorgerekend, bodemstructuren 
worden niet bekeken. Informatie zit achter licentie 
regionale partners worden niet genoemd, in hele rapport niet.  

Kortom; samenwerking en groen centraal, net als in het tuinstadconcept, maar toegepast op het 

heden en geënt op de toekomst. Geniet ervan. 

Enten op verleden dat kan,  maar op toekomst ? Dat is taalkundig al onmogelijk. Het ontkennen van 
gegeven voorwaarden uit het verleden waar je wel op zou kunnen enten, noodzakelijk basis voor 
verdere groei,  is kenmerkend voor dit stuk. Hoe kan zij wel enten op de toekomst die voor verder 
iedereen onbekend is?  
 
Het doel is praktisch gesteld, ze willen voldoen aan de eisen van Parijs.  
Die gaan ook over waterberging, zie rapport van 24 november 2016, het water mag door particulieren 
geborgen worden, de gemeente moet het wel in ontvangst nemen….  
Groene wiggen in de tuinstad, gepland door architecten. De groenste stad? Raar. Den haag lijkt veel 
groener , er is geen meetmethode gegeven. 
Tuinstad, als je kijkt zijn het precies de natste stukken waar niet gebouwd kon worden die nu de drie 
genoemde zones vormen. De andere beekdalen die erbuiten vallen en nu niet meer groen mogen zijn 
gaan dus het probleem vormen, wel bouwgrond, geen natuur, wel nat 
En vies. Want daar stonden de industrieën, dat was het kanaal, de vierde long. Zie in het stuk hierboven 
hoe het verdween. 
 
Als een genoemd gebied al droog is is het opgehoogd met industrieel afval 
TUE terrein, Meerhoven, Genneperparken, Gender,  Dommel, Lakerloop, Treur en al die andere kleine 
beekjes   

 [Blz 8, ]De structuur van de robuuste groene wiggen zou je kunnen zien als het cultuurhistorisch DNA, 

als de wortels van de stad. Dat groen helpt ons om de stad, aantrekkelijk, leefbaar en gezond te houden 

De kanaalzone was onverkoopbaar robuust groen! 

Het verhaal van de stad veronderstelt een compleet verhaal. De cultuurhistorie is niet compleet zie BAAC 
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Willekeurig gebruik is misschien ook wel DNA in Eindhoven maar dat is niet de bedoeling 
Het idee verhaal van de stad komt op meerdere plaatsen voor, basis voor meerdere soorten van beleid. 
Die rapporten achteraan in dit stuk genoemd 
Het verhaal wordt verteld door de wethouder en ambtenaren aan de stad 
Niet aan de hand van de stad 
Er wordt niet geluisterd naar de stad 
De stad wordt niet gelezen 
Alle basis, bodem, is uit het verhaal weg. De informatie ook. 
Kaarten kloppen niet of/en zijn onleesbaar 
Of simpel de verkeerde kaarten 
Er wordt gehamerd op gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheid, , wee je gebeente als je het niet 
met de gemeente eens bent, dan verstoor je de gemeenschappelijkheid.  
De verantwoordelijkheid wordt bij de buurten gelegd, Die controleren niet, die handhaven niet.  
Dan volgt er geen aansprakelijkheid, inde meeste gevallen, want zonder steun worden deze 
buurtinitiatieven van boven helemaal niks. Daarvoor verhuizen mensen te vaak in een stad als Eindhoven 
die zich juist richt op tijdelijke bewoners[ de huurcontracten van de nieuwbouw zijn maar een jaar!] 
Er gaat niets meer samen met kennis en ervaring zoals natuurmonumenten, Brabants landschap IVN 
 Alleen via zwaar gesubsidieerd trefpunt groen, zie verder ingediende stuken. Iedereen mag meekijken in 
plaats van handhaven, het informatiesysteem staat open. Geen idee, maar rapporten die weg zijn of 
irrelevant worden verklaard, grote informatiestukken achter een heel erg dure licentie waar je alleen ene 
screenshot van mag krijgen. Dat is niet open!   Het gaat over alleen de kansrijke gebieden ontwikkelen, 
want meer geld is er niet.  
De genoemde kansrijke stukken zijn precies de lijn van bouwprojectenn, alleen de kanaalzone wordt niet 
genoemd.  We houden zo vast aan de zo kenmerkende robuuste groenstructuren 3 longen 
 Dat waren de eerder genoemde stadspoorten 
 Daarmee zijn de EVZ verdwenen. 
 
Bijgeleverde kaarten zijn te onduidelijk en grof om te lezen. Zonder legenda. 
 
Bij 2.3 gaat het over de hoofdgroenstructuur, dat is net niet een EHS of een EVZ 

Het gaat over drie groene wiggen Een groene wig heeft hoge recreatieve waarde en een campus! De 

natuur wordt de stad ingetrokken.. geen kanaalzone meer, Wel;genneper parken=sportacademie.,De 

karpen,=tue, Brainport park= bedrijven. 

De co- creatie,  Allemaal subsidie, de gemeente betaald niks! Niet samen ondernemers maar met andere 
overheden zijnde geen waterschap maar ministeries van onderwijs en economische zaken 
 
Op blz 32, 2.4.3  

De Eindhovense bedrijventerreinen zijn veelal functioneel ingericht en strikt gezien aan te merken als 

‘groenarm’.Het bijzondere in Eindhoven is dat een aantal grotere aaneengesloten bedrijventerreinen een 

belangrijke rol heeft in de structuur van de stad, ook in combinatie met de groenstructuur. Dit zijn de 

bedrijventerreinen die aansluiten op de grote groengebieden die als een wig in de stad liggen. Het gaat 

vooral om het GDC Acht, bedrijventerrein 

De Hurk en de bedrijvenzone langs het Eindhovens Kanaal. De situering nodigt uit om meer groen toe te 

passen in de inrichting van de openbare ruimte op deze terreinen.  Volgens de kaart was de hele 

kanaalzone nu industriegebied. Dan klopten de opmerkingen van de ambtenaar mevr Willemse, eerst 
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werd er gesproken over een voormalig industrieterrein buiten gebruik, vanaf 2015 ineens weer over 

industrieterrein. Zij is coördinator Dommelzone, ze zal het weten.  

Blz 33, . Het waternetwerk van Eindhoven bestaat globaal uit de beken Dommel, Tongelreep en Gender, 

Oude Gracht, het Eindhovensch Kanaal en het Beatrixkanaal.  …….De kanalen zijn gegraven voor 

vrachtverkeer, maar dienen nu ook voor pleziervaart en andere waterrecreatie. De oevers en 

naastliggende paden vormen een belangrijke link in het netwerk voor recreatie en ecologie/natuur 

Dus het is hier een soort verbindingszone zonder de juridische term.  Geen ecologische 

verbindingszone geen hoofdstructuur, Maar ecologische link.  Ja natuurlijk!!! 

3.2.3  economische voordelen van groen op grond en  dak en tegen de  muur   
waardestijging van het huis.voorbeeld van dit stuk; 
een stadtool in de citydeal   [ ?] een instrument om groen en blauw in de stad te waarderen, verder te 
verfijnen met locatie specifieke informatie. Zo wordt voor gemeenten en hun inwoners duidelijk hoe 
natuurlijk kapitaal kan bijdragen aan een duurzame en gezonde stad. Het versterkt de samenwerking 
tussen ruimtelijk ontwerpers, hydrologen, civieltechnici, ecologen, milieu- en gezondheidsdeskundigen in 
planprocessen 

De specialistische natuurorganisaties zijn zorgvuldig niet genoemd. 

Als laatste voorbeeld; blz 46, 47 
De Dommel is een regionale ecologische verbindingszone binnen het Ecologisch Natuur Netwerk in 
Nederland (NNN), omdat deze zone het boven- en benedenstrooms gebied van de Dommel verbindt. 
Op lokaal niveau zijn er veel groen- en waterzones die de verschillende grotere groengebieden in 
Eindhoven verbinden en ervoor zorgen dat dier en plant in heel Eindhoven kunnen voorkomen, en 
daarmee ook door inwoners beleefd kunnen worden 
Belangrijk is dat een verbindingszone ook echt functioneel is , dat wil zeggen dat de 
verbinding wel echt als zodanig functioneert, dus zeker voldoende breed is, met voldoende dekking, 
zonder veel obstakels. 
Veel opmerkingen hoe schadelijk hittestress is. Ook bij de plannen van NRE Picus is dat het mantra m 
klimop te planten tussen de voegen bij de monumenten 
Was er echter voldoende gesaneerd dan had er goede beplanting kunnen komen. Niet saneren voldoet 
dus niet aan de norm van 2017 
 Bij ruimtelijke strategie op blz 93, geen kanaal meer 
 Te duur, de gebieden die genoemd worden liggen buiten eindhoven stad.  
 
Bladzijde 96 Beleid voor natuur en biodiversiteit 
Het nationale natuurbeleid richt zich op het behoud en versterken van de Nederlandse natuur. Daarbij 
hoort ook nationaal en internationaal behoud van biodiversiteit. Verschillende (internationale) wetten 
en regels beschermen de natuur in Nederland. Het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 bieden 
bescherming aan natuurgebieden en bovendien versterking door deze beter met elkaar en met het 
omringende agrarisch gebied te verbinden. 
De overheidsplannen voor nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit 
staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal.  
Deze plannen zijn in lijn met internationale biodiversiteitafspraken van het 
Biodiversiteitsverdrag (CBD) en de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.  
Bij het natuurbeleid is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. De provincies zijn 
verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid, zoals dit in het Natuurakkoord staat.  
  Hier wordt wetgehoorzaamheid gesuggereerd.   
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10  
Wie is verantwoordelijk voor wat? 
 
Dat kan alleen bepaald worden aan de hand van de geldende wetgeving, dus  
 
Klopt het plan 2017 met het plan 2001, is het een voortzetting daarvan zoals bedoeld? 
Klopt het plan met de nieuwe natuurwet? 
Klopt het plan met andere wetgeving? 
 
Daarvoor moet men eerst de doelen van de plannen vinden. Daar er nergens een exact toetsingskader 
staat behalve vage termen als ambities, genieten, meer waarde 
Is dat snel klaar. 
De provincie en het rijk hebben de verantwoordelijkheid 
Over aansprakelijkheid staat hier niks alle specialistische organisaties met toetsingskader, controle en 
handhaving zijn vervangen door commerciële partijen met eigen plannen en geen controle en 
handhaving, want dat moet d e gemeente dan gaan doen. De bevolking is allemaal samen 
verantwoordelijk, en als iemand ziet dat er iets mis gaat is hij een uit de boot vallende asociale burger. 
We doen het allemaal samen. In een stad die wordt gebouwd op kort verblijvende studenten en 
expats. 
De ‘we ‘is dus niet gedefinieerd 
Alleen al dat de officiële verantwoordelijkheid gedeeld is tussen rijk en provincie en dat er bestuurd 
wordt door een stad als Eindhoven voorspelt niet veel goeds over de ambities zonder toetsingskader, 
controle of  handhaving. De verantwoordelijkheid wordt echter al verkocht voor hij een niveau hoger 
is. 
 
Conclusie, 
Dat de soorten rijkdom de gemeente niets kan schelen als het geld kost is al duidelijk 
Een zone met een directe link tussen ecologische gebieden mag geen ecologische verbindingszone 
heten. De leefbaarheid voor natuur wordt wel gebruikt als het zo uitkomt maar niet voor het centrum. 
Daarbij, het centrum is hier niet gedefinieerd. De ambtenaren hebben al vaak gezegd dat ‘het centrum’ 
wordt uitgebreid tot de rondweg.  
De werknemers van de bedrijven komen op de campus inderdaad in aanraking met groen, het ziet er 
mooi uit, maar burgers komen daar niet en de bedrijven hebben er veel aan betaald , naast een grote 
hoeveelheid subsidie. Pronken met andermans veren, prima dat het er is, goed voor het gemiddelde, 
maar de stadsbewoners hebben er niks aan. De meeste goedverdienende werknemers daar wonen 
buiten de stad is de ervaring, dat zal eens gemeten moeten worden 
 
Het verderop genoemde gebrek aan informatie belemmert, voorkomt elke medeverantwoordelijkheid. 
Plannen moeten kloppen met de wet. 
Een bezwaarmaker heeft alleen de mogelijkheid wat te zeggen van een plan als de gemeente niet 
gedaan heeft wat ze had moeten doen  of als de gemeente iets  wel gedaan heeft wat niet mag.  
 
Dagelijkse gang van zaken is realistischer; zie de bijlage 2 waar dit is uitgeschreven 
http://www.studio040.nl/nieuws/41639-raadsracties-bezorgd-over-vervuiling-en-sanering-nre-
terrein.html 
 
http://www.studio040.nl/nieuws/41648-saneerders-vervuild-nre-terrein-geen-risico-
volksgezondheid.html 

http://www.studio040.nl/nieuws/41639-raadsracties-bezorgd-over-vervuiling-en-sanering-nre-terrein.html
http://www.studio040.nl/nieuws/41639-raadsracties-bezorgd-over-vervuiling-en-sanering-nre-terrein.html
http://www.studio040.nl/nieuws/41648-saneerders-vervuild-nre-terrein-geen-risico-volksgezondheid.html
http://www.studio040.nl/nieuws/41648-saneerders-vervuild-nre-terrein-geen-risico-volksgezondheid.html


Het Eindhovensch  Kanaal ; opzettelijke verwarring door twee  kanaalzones 

lucie@loopstra.nl 

21 

11 
Het plan 2017 is in tegenspraak met  
 
Met de nieuwe natuurwet. 
1  
beschermde natuur mag niet zomaar onbeschermde natuur, zelfs industriegebied worden.  
2b  
Bescherming tegen invasieve soorten is wat anders dan Japanse Duizendknoop laten woekeren en alleen 
monitoren . Na het snoeien de resten op de compost gooien is niet verstandig en niet volgens de wet 
 
Met INTERNATIONAAL BELEID 
Groen/natuur  gecopieerd van blz 94 
Cities & Biodiversity Outlook (United Nations) 

▪ de ‘Convention on Biological Diversity’ hecht waarde aan natuur/biodiversiteit in steden 

▪ steden blijken biodiversiteits-hotspots met veel interessante soorten 
▪ wereldwijd is men actief met natuurbescherming in steden 

▪ er is een directe link tussen biodiversiteit en ecosysteemdiensten waar het gaat om de betekenis van 
natuur voor steden 
Nature-based Solutions & Renaturing Cities (Europese Commissie) 

▪ natuur wordt gezien als een manier om steden leefbaar een aantrekkelijk te houden (link met 
economie), en om uitdagingen zoals klimaatverandering het hoofd te bieden 

▪ enerzijds wil men actiever inzetten op ‘engineering’ met natuur (NBS), anderzijds roept men ook op 
tot behoud biodiversiteit in steden, en dat linken aan klimaatadaptatie etc.  

▪ gekoppeld aan Rijksnatuurvisie (Rijksoverheid) 

▪ natuur dient door hele samenleving gedragen te worden, gezamenlijke verantwoordelijkheid 

▪ aanwezigheid groen in steden is belangrijk om burgers en bedrijven in contact te brengen met natuur 
▪ Green Deals zijn een manier om die samenwerking vorm te geven (zie Rijksbeleid) 
 
De praktijk 
1 In plan 2017 wordt de verantwoordelijkheid steeds uitgedeeld maar niet bij de gemeente waar hij 
volgens de wet thuishoort bij vervuilde industriegronden[ en dat is Eindhoven grotendeels] 
Iedereen is verantwoordelijk, dus sommige partijen die later deel uit maken van het plan zijn het er mee 
eens. Vooral als ze tijdens het maken van het plan nog elders wonen. 
Anderen mogen het er alleen NIET mee eens zijn, als ze schade voor een groot gebied zien bij voorbeeld, 
als ze minder dan 60 meter van het plan af wonen.  
Als mensen een standpunt vormen uit verantwoordelijkheid, als ze zien dat noodzakelijke kennis en 
kunde niet gebruikt wordt bij een plan, wordt dus het recht ontzegd die verantwoordelijkheid[ die ze 
volgens internationaal beleid wel moeten tonen] te verdedigen bij de rechter. 
Daar dit plan hoofdzakelijk gaat over het bebouwen van voorheen onbebouwde groenstroken en parken 
wonen er niet zoveel mensen naast. Dat zijn die beekdalen waarvan er veel meer zijn dan de kaarten in 
het stuk laten zien.  
Beekdalen vervoeren water [ en met dat water andere stoffen]over een groot gebied, De 60 meter grens 
vanaf een bepaald punt daarin is dus onevenredig en onredelijk tegenover de schade die op zo een punt 
kan worden aangericht voor dat hele grote gebied.   
 
2 Niet iedereen heeft de kennis en kunde en de vrije tijd en de energie om de gemeente te controleren. 
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Mensen kunnen het op verschillende gronden op verschillende onderdelen niet eens zijn met een plan, 
dat wordt door de gemeente niet erkend. 
De gemeente wil dat alles via de buurtvereniging wordt ingediend, de buurtvereniging krijgt dan 
juridische hulp van de gemeente om een bezwaar in te dienen. Gezamenlijk, één bezwaar Tegen de 
gemeente.   
Lukt dit niet dan biedt de gemeente mediation aan., u heeft geen medeondertekenaars, u staat helemaal 
alleen, u bent de enige die dit vindt, we helpen u wel. 
Een volkomen verkeerd gebruik van een nuttige instelling 
Mediation is wel een geschikte wijze om een geschil tussen twee partijen af te handelen, Hier niet.  
Een bezwaarmaker is geen partij, hij investeert niet. Hij heeft geen plannen gemaakt. Hij wijst de 
gemeente op iets wat niet klopt. Meer mogelijkheden heeft een bezwaarmaker niet  
Daar is mediation nooit op van toepassing want die maakt een bezwaarmaker medeverantwoordelijk. 
Je kan het moeilijk eens worden met iets wat tegen de wet ingaat.  
Dat is strafbaar. Iemand er zo bij betrekken als zondebok ook. 
 
Het plan 2017 gaat in tegen de Nederlandse grondwet 
De wethouder wil co-creatie met ondernemers 
Dezelfde wethouder doet niet alleen de co-creatie, de controle maar ook de handhaving. Dat alles via 
verschillende uitbestedingen van verantwoordelijkheid van de provincie aan de gemeente.  
Dat gaat in tegen de grondwet die een scheiding van de trias politica als basis heeft  
 
Het plan 2017 is met het plan 2001 in tegenspraak  
Men noemt het doortrekken lijn plan 2001, wat er doorgetrokken wordt is niet vermeld. 
Dat plan zet zich in voor behoud en uitbreiding van groen door de gemeente. Burgers mogen betrokken 
zijn. Het plan heeft een paar duidelijke kaarten. 
 
2017 laat alles aan de ondernemers als die de parken en voormalige groenzones maar volbouwen.  
Alleen toekomstige bewoners zijn betrokken, maar tegen het ontwerpen van de plannen hebben die 
geen bezwaar. 
Bewoners die verder dan 60 meter wonen van een nieuw plan zijn nooit betrokken 
Alle vrijheid dus in de groenstroken 
Mochten mensen inderdaad in een nieuw plan gaan wonen dan zijn de door de gemeente gedane 
beloftes over risico’s en aansprakelijkheid meteen NIET meer geldig.[  voorbeeld zie nretwee] 
2017 heeft een overvloed aan onleesbare kaarten 
Alleen de laatste kaart is min of meer leesbaar en tegenstrijdig aan het hele stuk zelf zie, verder over 
Kanaalzone  
 
Ernaast kende Eindhoven ecologische verbindingszones, zie kaarten 2001 
In 2017 nog maar drie groene wiggen. Kanaalzone is verdwenen, stuk in zuidoosten met glorieuxpark en 
bonifacius park is weg 
Stuk in zuidwesten met gender is weg, Henri Dunantpark is geen zone meer 
Alleen de stukken met een campus, dus daar waar een ander dan de gemeente investeert  resten. Alle 
andere stukken hebben te slecht beheer gehad en kunnen dus weg. 
Conclusie  
In 2001 ging het over veel stukken groen, in 2017 over de hoofdstructuur.  
Alle andere stukken groen zijn niet meer belangrijk 
De hoofdstructuur is alle structuur die overgebleven is. 
 



Het Eindhovensch  Kanaal ; opzettelijke verwarring door twee  kanaalzones 

lucie@loopstra.nl 

23 

Het plan 2017 is in tegenspraak met het NRE, bij 5.4.4 
 
Bij deze strategie gaat het om het netwerk van de binnenstedelijke groenstructuur. Het zijn bijvoorbeeld 
parken, plantsoenen en grote private tuinen. Daarnaast behoort ook de groenstructuur opgehangen aan 
het netwerk van wegen, beken en kanalen tot deze strategie. 
Het groen heeft hier vooral de structurerende functie van een groene dooradering en geleding van de 
stad, maar doet ook dienst als ruimte voor ontmoeting, recreatie en ontspanning, natuur en 
waterberging. Er is hier voldoende ruimte om te bewegen, te relaxen of te spelen. (Kleinschalige) 
evenementen dragen bij aan de beleving van het groen en bieden ruimte om in contact te komen met 
andere mensen. Voor bepaalde dieren is rust en duisternis ’ s nachts van groot belang. Er wordt daarom 
terughoudend omgegaan met verlichting. 
Als uitgangspunt wordt ingezet op een robuust en volledig groen netwerk. Dit is nodig om onder andere 
de netwerken van waterlopen, recreatieve routes en ecologische verbindingen goed te laten 
functioneren. 
Voorbeelden van gebieden met de strategie Structureel Stadsgroen: 
Openbaar: Kennedylaan, Henri Dunantpark, Stadswandelpark; 
Privaat: Glorieuxpark, plantsoenen in eigendom woningcorporaties (bijvoorbeeld langs Karel de 
Grotelaan).   
 
De praktijk;  
Daarom moesten de bedrijven en horeca op NRE terrein voldoen aan de eis kleinschaligheid en moest 
5th zijn vergunning wel opdelen in kleinere vergunningen bij verschillende rechtbanken. Kleinschaligheid 
is anders wat lastig met 900 gasten totaal. 
De kolos van Picus moet inderdaad voldoen aan de rust en duisternis voor de dieren. Zij moeten daar 
betalen voor de groeninrichting. Robuust groen mocht niet verkocht in een verbindingszone 
Nu is het  geen verbindingszone meer maar wel robuust het verbindt geen gebieden meer met elkaar 
maar maakt deel uit van een netwerk. De praktijk is in tegenspraak Want het is wel verkocht, er wordt 
tegen raadsbesluit in wel op gebouwd. 
Vraag 
Wat is robuust in Eindhoven nog waard?  
En andere termen? 
En voor de provincie?  
En voor de Nederlandse wet? 
 
Conclusie 
Groen in dit stuk is waar je aan kan verdienen, of door ondernemers met co-creatie op grond van 
meningen zonder toetsingskader .Daarmee geeft de gemeente al veel uit handen. De normen waar een 
ontwerp aan moet voldoen zijn niet gesteld . Het plannen van de stad wordt oncontroleerbaar. 
Verdienen aan de stad kan ook door subsidie, als het maar niks hoeft te kosten.  
Het moet wel de naam van de stad maken, deze handelswijze schijnt slim en positief te heten.  
 
Burgers tellen niet in de praktijk, ze zijn namelijk nooit betrokkenen, want juist deze zones zijn meer dan 
60 meter van woningen af . De raad controleert alleen de grote lijnen 
De provincie alleen de beleidstukken en heeft de rest uitbesteed aan de stad zelf 
Dit plan 2017 lijkt een vrijbrief voor de ondernemers, lees grote bouwbedrijven en  investeerders voor de 
toekomst. Het is een slecht functionerende dekmantel voor de plannen van de laatste jaren die niet te 
verenigen waren met de toen geldende wetgeving. 
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  in tegenspraak met elk ander stuk heeft dit stuk een disclaimer op de laatste bladzijde 

Colofon 
UItgave gemeente Eindhoven 
© november 2016 
eindhoven.nl 
Aan de informatie in deze 
uitgave kunnen geen rechten 
worden ontleend.    
 
Logischerwijze is dan nog het stuk uit 2001 geldig 
Van 15 jaar geleden 
Dat blijft tot er een nieuw stuk is wat wel rechtsgeldig is, waar wel rechten [en plichten] aan ontleend 
kunnen worden. Dat de wetten in Nederland dan niet meer zouden passen is niet juist  
Het plan 2001 moest toch bijgewerkt worden bij een wijziging waar de raad over moest beslissen.  
Daarvoor hebben ze dan nog een paar jaar de kans, tot nu toe is er van alles gebeurd maar niks was 
onveilig en niks was belangrijk volgens een mening. 
Of de raad heeft ingestemd met deze 2017 variant doet er niet toe, geen rechten ontlenen betekent 
geen rechten ontlenen. 
Beleidsstukken zijn er in Eindhoven voor meer rechtszekerheid, niet voor disclaimers.  
Voorbeeld is hier het bestemmingsplan NRE, speciaal voor meer rechtszekerheid gemaakt. 
Overigens kunnen de gemeente en haar bouwheren met  investeerders evenmin rechten ontlenen aan 
dit stuk. Ook niet de provincie en het rijk 
 
Misschien verschijnt daarom wel op elke bladzijde van het plan 2017 digitale versie op het scherm een 
venster met een pijl,” terug naar inhoud “ 
Dit stuk heeft geen inhoud die controleerbaar is of valt te handhaven.  
Dat is in de papieren versie eender  
Terug naar inhoud kan dus alleen naar stuk van 2001  
 
12 
De praktijk van de verantwoordelijkheid op  Eindhovense methode 
De gemeente Eindhoven zegt wel vaker dat iets mag, dat noemen  de ambtenaren zelf [!] besturen 
volgens de PIEP methode. Net zolang doorgaan tot iemand piep roept, en dan nog niet luisteren en 
gewoon doorgaan. 
Ik vroeg hier de Raad van State piepend hard op de rem te drukken. Tegen de wet in gaan mag niet. Ook 
niet tegen een landelijke wet of een lokale wet of een provinciale wet. Er gebeurde niets.  
  
De uitspraak van de Raad van State was dat de gemeente het saneringsplan zoals aangegeven mocht 
uitvoeren. Er werd niks gezegd door de Raad van State over een verplichting het uit te voeren. Daar is 
prompt gebruik van gemaakt. De rechtszaken met alle gedane beloftes zijn gebruikt om de 
gemeenteraad de toestemming te laten geven voor een completere sanering, dus nu vervangt men 
alleen een laagje grond BOVEN de vervuiling. 
Inmiddels is er zomaar een stuk aanschouwelijk onderwijs voorgevallen Daarvoor gelden milieuwetten. 
Die staan vast. Zie You tube http://youtu.be/zKub9PSFe7k  tevens de link 
 http://www.studio040.nl/nieuws/41648-saneerders-vervuild-nre-terrein-geen-risico-
volksgezondheid.html  zie verder bijlage. 
 

http://youtu.be/zKub9PSFe7k
http://www.studio040.nl/nieuws/41648-saneerders-vervuild-nre-terrein-geen-risico-volksgezondheid.html
http://www.studio040.nl/nieuws/41648-saneerders-vervuild-nre-terrein-geen-risico-volksgezondheid.html
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In dit geval was het bij een gashouder die relatief kort in gebruik is geweest is en zelfs al een beetje 
gesaneerd was. Tijdens de sanering afgebrand voordat de fundamenten er uit waren. Net als het deels 
zichtbare leidingstelsel. Wat er bij de andere gashouders nog, onder de nepsanering, in de grond zit, laat 
zich raden. De milieudienst was zo verbaasd over onbekende muurtjes. Het was de onderkant van de 
distillatiekolom. De uitvoerenden kenden de kaarten niet met functies van de gebouwen die er gestaan 
hadden. Dus de fundamenten maar deels weggehaald, de rest laten zitten. Het leidingstelsel is niet 
alleen beperkt tot dit terrein, de gevolgen zouden de rechters bekend moeten zijn. Het staat uitgebreid 
in mijn ingediende beroep.  
 
Nota bene; Waarom komt er op een terrein met een genoteerde grondwaterstand van 1.20 en lager bij 
een sanering van nog geen meter diepte een pompinstallatie te staan waar je een polder mee kan 
droogmalen? En lukt het dan nog niet om het water onder de meter weg te houden? 
Dat  staan de bouwers van de Picuskolos in driedubbel mate te wachten straks 
Damwand oostkant museum, tanks onder het museum west, VOCL noord, maar dat zie je niet en loopt 
wel weg langs de avegaarpalen,[ Tot in de Dommel Nu is alles helemaal schoon! ] 
Verffabriek met scheikundige erfenis in de dijk 
Wat er nog meer ’s nachts in de dijk werd gereden.  De noordkant van het museum waar ze precies niet 
gaan bouwen, wat komt er dan wel? 
 
Ook bij herhaaldelijke navraag stelt de gemeente dat er echt geen enkele berekening wordt gedaan voor 
de gevolgen van een bouwwerk voor de rest van de wijk of voor het naastgelegen postzegeltje. Ook niet 
met de duidelijk veel hogere grondwaterspiegel dan in de rapporten van jaren geleden staan.  
Nog steeds is mijn eerste reactie tegen de milieudienst geldig 
“Mevrouw, u mag hier niets van vinden want het is uw grond niet” 
“ Zolang uw grond met haar vuile vingers aan mijn schone grond zit mag ik er wel wat van zeggen”  
 
13 
 Consequenties van opzet postzegelbeleid in combinatie met Raad van State uitspraken;  
Deze met opzet complexe reeks van rechtszaken over PicusNRE toont aan dat de controleerbaarheid op 
uitvoering van wetten niet praktisch is in de omgekeerde ladder; De burgers moeten de gemeenteraad 
controleren, die moet  het college controleren en de provincie moet eigenlijk weer door de gemeentes 
gecontroleerd want heeft in Eindhoven alles uitbesteed aan de gemeente zelf waar de andere 
gemeentes weer verantwoordelijkheid voor dragen.  Want er is geen verzekeringspotje voor ongelukken, 
alleen een gezamenlijk gemeentefonds. VNG waar meneer Depla van Eindhoven toevallig bij de financiën 
zit.[zegt Staf Depla, voorzitter van de VNG-commissie financiën en wethouder in Eindhoven., 
https://www.trouw.nl/home/kwart-van-nederlandse-gemeentes-komt-miljoenen-aan-zorggeld-
tekort~ae4f1c4b/ ] De aansprakelijkheid wordt geweigerd door de normale verzekeringen, grotendeels 
eigendom van diezelfde investeerders.  
Nu staat de gang van zaken lijnrecht tegenover de eis van verantwoordelijkheid voor natuur voor 
iedereen, [ natuurwet!!]en de gewone eis aan de burger dat je misdaad moet melden. Die pet past ons 
allemaal. Maar niet in bestuursrecht? Aan wie moet de bestuursrechter gaan vragen of het milieurecht 
geldig is? Hij moet afgaan op de informatie van de gemeente waarmee deze cirkel weer rond is. Lokaal 
bestuur krijgt zo wel een heel speciale klank. 
De buurt is zo verantwoordelijk voor elkaar, maar als je dat echt bent mag dat niet want dan ben je niet 
betrokken.  Dus is de wet tegenstrijdig en ondemocratisch; bestuursrecht is er voor het bestuur, tegen 
bewoners en betrokkenen. 
Nog maller is dat we wel medeplichtig mochten zijn door aan mediation mee te doen, maar toch niet 
betrokken mogen zijn.  

https://www.trouw.nl/home/kwart-van-nederlandse-gemeentes-komt-miljoenen-aan-zorggeld-tekort~ae4f1c4b/
https://www.trouw.nl/home/kwart-van-nederlandse-gemeentes-komt-miljoenen-aan-zorggeld-tekort~ae4f1c4b/
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Dat heeft gevolgen voor vertrouwen in de rechtspraak, en de vertegenwoordigers ervan. Hoe moet je als 
burgers die dit allemaal weten een politieagent bekijken die zegt dat je iets doet wat tegen de wet 
ingaat? Antwoorden dat je uit Eindhoven komt? 
 
14 
Conclusie  
Wij hebben geen vertrouwen meer in een bestuurlijke oplossing. Daarvoor moet de integriteitslezing van 
Valkenswaard eerst maar eens toegepast worden op alle bestuurslagen die met de ontwikkeling op Picus 
NRE, NRE Picus  te maken hebben. 
Wij vinden het te risicovol om in een stad als Eindhoven te wonen naast een groene long met als smetje 
een wat men eerst ‘industrieterrein buiten gebruik, we gaan het echt saneren,’ noemde. Nu is het weer 
industrieterrein met wat nieuw stratemakerszand, zonder groene long maar met een toekomstige 
snelweg met torenflats op moerasondergrond die leeg geperst wordt als een spons, ruikbaar. Met een 
onofficiële beschikking op onze tuin. Verkregen in de rechtszaal bij de Raad van State.  
 
Als deze stad wil bouwen dan hoeft men zich niet aan wetten of regels te houden. Er wordt justitieel 
gebouwd, de ambtenaren weten dat van te voren, schijnbaar flodderen ze maar wat aan met dossiers, 
inspraak, communicatie, voorlichting, bouwplannen. Het maakt niet uit, want met toestemming van de 
Raad van State vervalt de EHS, de EVZ, een bestuurlijke eenheid als Kanaalzone, de plicht tot inspraak. 
Dat kon de Raad van State doen, het koste wat moeite; Geen kaart kunnen lezen, stukken kwijtraken, 
crisis en herstelwet tijdelijk niet kennen, de WRO vergeten. Een gemeente die een stuk op “een website” 
zet, heet voldoende openbaar. Op een middelbare school krijgt een leerling een 1 met ‘het  internet’ als 
bronvermelding, daar moet men om het niveau denken. Desnoods nog een uitspraak als cirkelredenatie ; 
“we kijken niet naar de berekeningen want volgens die berekeningen bent u niet betrokken.“ Als extra 
borg een bezwering voor scheikunde en grondwater zonder controle, maar stil staan zal het! Het kan 
allemaal, maar vertrouwen in een rechtssysteem geeft het niet.  
In een stad waar systematisch niet gecontroleerd of gehandhaafd wordt vervallen wetten en 
rechtmatigheid. Dat is nooit tot één vlak beperkt. Zie als illustratie de begroting van de stad zoals gemeld 
in beroep en hier weer in Eindhovens dagblad; http://www.ed.nl/eindhoven/tekort-eindhoven-kan-
geen-verrassing-zijn~af96c4ca/  Vanaf nu is het wel een verrassing want inmiddels worden alle 
vergaderingen over geld achter gesloten deuren gehouden.  
In zo een stad investeer je niet.  
Misschien dat het tijd wordt het dualisme en ermee samenhangende marktwerking in de gloria te 
evalueren. Door wie is deze praktijk niet bedoeld, niet voorzien en er toch gekomen? Dat is de gunstigste 
vraag die gesteld kan worden. 
Zolang er zo een sterke verbintenis is tussen partijpolitiek met enerzijds de bouwers met investeerders 
en anderzijds met het bestuursrecht is er geen noodzaak voor ondermijning.  
De democratie en wetten verliezen in hoog tempo nu hun betekenis en weerbaarheid in een situatie als 
in Eindhoven. Daar is geen ondermijning voor nodig. Het komt gewoon door de poort die wagenwijd 
open staat. Wettelijk geregeld. 
Je  kan dan ongerust worden over diegenen die door die poort heenlopen, ernstig ongerust moet men 
zijn over hen die die poort opengezet hebben. Als dat dezelfde zijn, des te erger. 
Democratie is niet bestand tegen dualisme en marktwerking. 
Omdat dit soort bestuurszaken nooit alleen komen hebben wij ons huis verkocht. Onze kinderen willen 
hier nog even blijven wonen voor hun studie. Ze studeren op het TUE terrein, dat zegt voldoende. 
Daarom blijven wij betrokken bij de stad, we staan er ingeschreven.   
De melding van mevrouw Heutink over onze veranderde betrokkenheid was onvolledig, ons nieuwe 
adres weet ze niet, de datum van overdracht is bepalend. Er kan altijd wat tussen komen. Ook de 

http://www.ed.nl/eindhoven/tekort-eindhoven-kan-geen-verrassing-zijn~af96c4ca/
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gemeente kan niet in de toekomst kijken al pretenderen ze dat wel vaker. Tot 15 juni 11.00 uur 2017 is 
dit huis van ons en zijn wij betrokken bij NRE.  
 
Daarom draag ik met dit stuk, en de handtekening eronder alle zienswijzen, bezwaren, beroepen en 
herzieningen met alle onderzoeken daarvoor over aan meneer P. Struik  
 
De handtekening  hiernaast is daarvoor bedoeld. 
Mocht u ons nodig hebben voor nadere gegevens of als getuigen in een logische vervolgstap dan staan 
we tot uw beschikking. Dan doet de woonplaats er niet meer toe. 
 
Lucie Loopstra-Moonen 
Lucie@loopstra.nl 
 
15 
Bijlages 
Bijlage 1, De kaart MET ecologische 
hoofdstructuur. Bij plan Picuskade 
omgevingsvergunning. Uit 2014 
Of het plan voorlopig is doet er niet toe, 
de ecologische structuur was toen nog 
intact. Het plan loopt hier keurig om het 
dafmuseum heen behalve dat mini hoekje 
in het zuiden. Gelijk aan het 
deelbestemmingsplan ingediend bij de 
Raad van State. De omgevingsvergunning 
echter is inclusief het DAFmuseum met 
alle lekkage. Daardoor zit de damwand aan 
het eind van zijn leven toch nog in het plan 
Picuskade. Wel bebouwen maar niet 
saneren. Inclusief de parkeerplaatsen op 
de straat, het parkje bij de Picusvilla. Een 
gebouw mag over twee 
bestemmingsplannen heenlopen, maar en 
passant zoveel veranderen aan een buurbestemmingsplan mag niet. Niet heel Tongelre binnen de ring is 
van Picuskade! In de omgevingsvergunning hoort de weg er ook nog bij, `de openbare weg er bij trekken 
zullen we nooit meer doen als in de Lakerstraat` was zeker alleen een ambitie. Over een gebouw heen de 
weg erbij trekken gaat ver. Parkeerprobleem oplossen door het museum te annexeren kan, maar dan 
ook saneren. Dit is teveel VOC mentaliteit, wel de winst en niet de gevolgen.  
 
Interessant is dat niet het hele plan binnen dit kader valt, aan de westkant zat nog een stukje. 
Dat is inmiddels verkocht[ onverkoopbaar toch, dat structurele robuuste groen?] en daar komt de 
woontoren die niet door mocht gaan van de gemeenteraad. 
De overlapping met het NRE terrein is hier zelfs ingekleurd. Alleen daarom al vroeg ik een 
samenhangende uitspraak.  
Van de grens van het plan aan de oostkant klopt nu ook niet veel meer.  
Een plan wat niet eens een kloppende kaart in kan leveren mag niet doorgaan. Met  tegenstrijdige 
kaarten kan het helemaal niet. Plan 2 heeft een incomplete kaart. Zonder groenzone.  
Deze omgevingsvergunning heeft wel wat bijlages, geen over de omgeving.  

mailto:Lucie@loopstra.nl
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Bijlage 2  
http://www.studio040.nl/nieuws/41639-raadsracties-bezorgd-over-vervuiling-en-sanering-nre-
terrein.html 
uitgeschreven tekst en commentaar van studio040 uitzending 41648 , Links verdwijnen wel eens 
http://www.studio040.nl/nieuws/41648-saneerders-vervuild-nre-terrein-geen-risico-
volksgezondheid.html 
 
Studio 040 schrijft 
Een aantal omwonenden uitte kritiek. De schoonmaakwerkzaamheden zouden niet goed worden 
uitgevoerd. Zo zouden chemische stoffen in de Dommel terecht kunnen komen, en zou de vervuiling 
zich hebben verspreid tot buiten het NRE-terrein. Ook fracties van het CDA en het Ouderen Appèl 
uitten hun zorgen, en eisten meer duidelijkheid. 
 
Volgens deskundigen die verantwoordelijk zijn voor de sanering zijn de beweringen onjuist, en zijn er 
geen risico's voor de volksgezondheid. Niet voor mensen op het terrein en niet voor omwonenden. 
Dat zou blijken uit meerdere analyses, waarbij de grond en het grondwater in de omgeving zijn 
onderzocht. 
 

Wethouder Mary-Ann Schreurs benadrukt dat er geen enkele reden is tot zorg. De grond wordt 
namelijk grondig en vakkundig afgegraven en schoongemaakt. Volgens Schreurs wordt de indruk 
gewekt dat de saneerders niet precies weten wat ze doen. Ze noemt de kritiek van een aantal 
omwonenden 'stemmingmakkerij'. 
 
Eind dit jaar moet de sanering klaar zijn. 
 
In het filmpje van 040   commentator, geen risico voor de volksgezondheid, niet voor de omwonenden 
van het NRE terrein en niet voor de mensen die op het voormalige industrieterrein werken. Dat stellen 
deskundigen die de vervuilde NRE grond in opdracht van de gemeente hebben onderzocht.  
[Beeld van gigantische Liebherr truc, niet van onderzoek.] 
Het terrein word momenteel gesaneerd, de grond  is flink vervuild met chemische stoffen, en volgens 
een aantal omwonenden deugt die sanering niet. Met alle gezondheidsrisico’s van dien 
“Onzin” zeggen de experts en de gemeente.  
 
Wethouder Schreurs; Wettelijk dan mag je 20 cm in de openbare ruimte weghalen, dan is dat genoeg 
Wij zeiden een meter 
De raad zegt extra secuur zijn en alles wat je tegen komt onder de meter ook mee te nemen 
Dat is wat er nu gebeurd. 
Het wordt een plek waar het sowieso heel veilig is 
Dus extra veilig boven wat we normaal hadden mogen doen. 
Geen enkel risico voor de volksgezondheid ook niet voor de mensen die er al wonen 
Het is na afloop nu helemaal super schoon 
 
Stem commentaar; Oppositiepartijen CDA en OA zijn bezorgd. Immers de volgende jaren komen veel 
mensen op het NRE terrein wonen werken en recreëren 
En ook de woorden van de experts en de wethouder stellen nog niet gerust.  
Man van HAS ? in beeld. 
 

http://www.studio040.nl/nieuws/41639-raadsracties-bezorgd-over-vervuiling-en-sanering-nre-terrein.html
http://www.studio040.nl/nieuws/41639-raadsracties-bezorgd-over-vervuiling-en-sanering-nre-terrein.html
http://www.studio040.nl/nieuws/41648-saneerders-vervuild-nre-terrein-geen-risico-volksgezondheid.html
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Karin Wagt van CDA in beeld; Dit blijft voor mij toch een buikpijndossier. Natuurlijk is het prettig om te 
horen dat er meer gesaneerd wordt als er iets aangetroffen wordt wat niet voorzien is, Dat dat ook 
gesaneerd wordt. Fotobeeld van pomp in vies water wat stroomt OP het afdeknetwerk.  
Maar ik blijf bij het hele terrein een onrustig gevoel houden. 
 
Wethouder Schreurs; De mensen zijn naar eer en geweten bezig EN ze hebben er verstand van. Dat is 
gewoon de ideale combinatie. Ik vind het ook heel vervelend dat er zo een sfeer ontstaat dat die maar 
aan het aanrotzooien zijn. 
 
Stem;Het is niet de eerste keer dat omwonenden en oppositiepartijen de noodklok luiden, nu er tot 
meer dan een meter diep wordt gesaneerd is het opnieuw raak, en dat steekt.  
De stem vraagt aan Schreurs, stemmingmakerij?” Ja “zegt ze na een momentje van aarzeling. 
 
Karin Wagt;, misschien is het stemmingmakerij, dat kan, maar ik vind volksgezondheid wel heel 
belangrijk. Maar als je gewoon weet wat er gestaan heeft ligt er gewoon heel veel troep. En daar geen 
straks mensen wonen. Dat is de spanning die er op zit, krijg je genoeg weg en bied je genoeg veiligheid. 
 
Mijn reactie op de woorden van verantwoordelijk wethouder Schreurs, [ ze heeft hier de trias politica in 
handen] 
 
1 ze zegt wettelijk 20 cm,  dat hangt er van af welke rapporten je irrelevant verklaard en welke 
bestemming je aan houdt en welke grondwaterstand en grondwatersnelheid. Aan de buurt door de 
gemeente verteld op 24 november 2016 dat de grondwaterhoogte totaal anders is dan in de 
milieurapporten waarop die 20 cm gebaseerd is. Kent de wethouder dat rapport niet? Ook niet de 
rapporten van Inpijn Blokpoel bij het Picuskadedossier? 
Waarom moesten ze dan bij NRETWEE pompen als ze tot een meter gingen en het grondwater volgens 
de experts tot ver onder de meter staat? 
 
2 Ze zegt openbare ruimte 
Als het ergens heen loopt is dat privegrond of beschermd natuurgebied.  
Of onder een gebouw 
Openbare ruimte is alles op NRE terrein met gemeenschappelijke verantwoordelijkheid verkocht aan 
initiatiefnemers. Hoofdelijk verdeeld naar rato gekochte bewoonde m 2. Onder die ruimtes is NIETS 
gesaneerd Of in bijzondere gevallen niet volgens woningnorm maar de openbare ruimte norm, anders 
dan de ambitie voorgespiegeld aan gemeente raad, buurt, en Raad van State.  
   
3 Wij zeiden 1 m 
Dat was het echt niet op de meeste plaatsen. 
En bovendien mocht het een meter zijn maar niet op de kernen van vervuiling die per rechtszitting 
minder in aantal warden. Zie mijn herziening. Die kernen zouden weg moeten, tot 10 meter minstens 
dus. Dat was beloofd, dat is niet gebeurd Secuur is ook de leidingen weghalen, dat netwerk ligt er heel 
slordig nog. 
De diepte van een meter kon alleen door de oude sanering met toegevoegd zand mee te rekenen zodat 
de leidingen [ oorspronkelijk 60 cm onder peil,] niet meegenomen warden 
Ingepakt zou alles worden, zie belofte meneer Reijnders in 2014 
Op die basis is toestemming gegeven, dat niemand meer in contact kon komen met de vervuiling , ook 
niet als die ging bewegen. 
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Oranje visnet pakt niks in, in combinatie met hogere grondwaterstand helemaal een garantie van 
veiligheid van niks. 
 
4 boven van wat we normaal hadden mogen doen. 
Van wie? De rechter van de raad van state zei dat de gemeente de hele voorgestelde sanering mocht 
doen, tot 10 meter diep, de  gemeente raad vond dat ook. Van wie mocht dat dan niet? Wie moet er 
extra toestemming voor geven? Degene die dit betaald? Wie is dat als dat NIET de gemeetne is? De 
horeca moest ervoor betalen is ooit aan de buurt gezegd. De horeca heeft een band met Heijmans 
vastgoed….. 
 
5  Geen enkel risico ook niet voor de mensen die er al wonen 
wie woont er dan al? op 24 nov nog niemand behalve tijdelijk de bomenman, Die was toen al weer weg. 
Juist daarom ontbrak NRE terrein op de enquête en in de publicatie van de waterhoogtes, er woonde 
niemand…. Wie woont er nu wel zonder vergunning? 
 
6 het is na afloop helemaal super schoon 
Die tegels aan de oppervlakte nu nog wel. Maar als de teer daar ook naar boven komt zichtbaar niet 
meer De onzichtbare stoffen die meekomen met het steeds hogere water zin er weldegelijk,  met hun 
gevolgen. Hoe gaat ze dat tegen houden? 
Je zag de teer nu ook naar boven komen. Gaat ze dan de teer straffen? Of het water? 
Wat nu zichtbaar was achter gebouw 2 is niet alleen de onderkant van de kuil maar ook de bovenkant 
van de vervuiling. 
 
Wethouder Schreurs; mensen handelen naar eer en geweten 
Nee, naar wat ze weten. Dat is zorgvuldig beperkt door de wethouder.  
Als ze in de buurt moeten vragen of iemand weet welke muren ze opgraven blijkt dat de mannen geen 
kaart van de fundamenten hebben en geen idee van de functie van de oude gebouwen 
Ze werken er zonder gezichtsbescherming. 
Schreurs heeft rapporten irrelevant laten verklaren, dat kan echt alleen in Eindhoven.  
Er is inderdaad plaatselijk tot 1 meter diep gesaneerd, maar op hoeveel m2?  Aantoonbaar niet op het 
grootste deel van de sanering. 
Vervuiling op zo een terrein was goed in kaart gebracht. Zoveel onverwachts kan alleen onverwachts zijn 
als je echt de locatie van de chemische fabriek niet verteld aan de werknemers die saneren   
 
Bijlage 3 
Dat gaat wel wat anders dan bij het rooien van het bosje achter het dafmuseum. Ook nu wil met zo graag 
gaan bouwen voor 1 juli, dus in het broedseizoen.[ zie brief meneer van Dorn aan meneer Struik en de 
rechters van 4 mei 2017] Illustratie van willekeur bij het maken, volgen, controleren en handhaven van 
lokale wetgeving. Verantwoordelijk wethouder is mevrouw Schreurs 
http://www.ed.nl/eindhoven/gemeente-eindhoven-steunt-aangifte-trefpunt-groen-over-
gloeilampplantsoen~a1d1b172/ 
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