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Betreft voortgang project herinrichting Eindhovens Kanaal (buiten de
gemeentegrens).

1 Inleiding
Het Eindhovens Kanaal ligt binnen de grenzen van een aantal gemeenten waaronder
Eindhoven, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Helmond. Het kanaal inclusief dijklichaam, kunst-
werken, beplanting en paden is van oudsher in eigendom en beheer van de gemeente
Eindhoven.

Oorspronkelijk bestond de functie van het kanaal uit een scheepvaartroute alsmede een
functie ten aanzien van de afwatering van gebieden. In 1974 is het kanaal gesloten voor de
(beroeps-)scheepvaart.
Tegen de achtergrond van functiewijzigingen (natuur- en recreatieontwikkeling) van het
Eindhovens Kanaal is eind 2000 in SRE-verband besloten een inrichtingsplan te laten op-
stellen.

Belangrijkste doelstellingen inrichtingsplan Eindhovens Kanaal:
ontwikkelen van een ecologische verbindingszone;
versterken van de recreatieve functie (fietsen, wandelen en roeien);
instandhouden van cultuurhistorische kwaliteiten van het kanaal;
instandhouden van de waterhuishoudkundige functie en waterkwaliteit van het kanaal;
extra doelstelling voor gemeente Eindhoven: het overdragen van het eigendom, beheer
en onderhoud van het Eindhovens Kanaal buiten de gemeentegrens van Eindhoven aan
betrokken gemeenten en waterschappen.

Besluitvorming tot op heden.
Het SRE heeft als projectcoordinator het plan laten goedkeuren door de Stuurgroep
Middengebied SRE, waarin alle betrokken gemeenten (Helmond, Someren, Geldrop-Mierlo
en Nuenen) en waterschappen (Aa en de Dommel) vertegenwoordigd zijn.
Ook de gemeenteraad van Eindhoven heeft kennisgenomen van het plan (raadsbesluit
11 maart 2002) en heeft besloten in te stemmen met de verkoop van gronden en kunst-
werken in eigendom van de gemeente Eindhoven en gelegen buiten de gemeentegrens van
de gemeente Eindhoven. Daarnaast is het college opgedragen te komen met een financieel
dekkingsvoorstel voor het herinrichtingsplan.



Raadsnummer 04.R935.OOI

Door het SRE is in samenwerking met de betrokken gemeenten, Staatsbosbeheer en
waterschappen een intentieovereenkomst opgesteld met als doel de afspraken tussen
betrokken partijen over de realisatie van het herinrichtingsplan, overdracht van eigendom,
onderhoud en beheer vast te leggen. In het B%W-dossier van 30 maart 2004 is door het
college hierover het volgende standpunt ingenomen:

aansturen op overdracht van eigendom, onderhoud en beheer van de gronden aan het
Eindhovens Kanaal;
niet akkoord gaan met de uitvoering van het herinrichtingsplan zolang de overdracht
van eigendom, onderhoud en beheer niet middels een overeenkomst voor alle onder-
delen is vastgelegd;
het advies van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer als leidraad hanteren bij de
onderhandelingen tijdens het bestuurlijk overleg Stuurgroep Midden SRE.

Op 19 mei en 1 juli 2004 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden met betrekking tot de
intentieovereenkomst. Tijdens de onderhandelingen bleek er onvoldoende draagvlak te zijn
voor de overdracht van alle eigendommen en beheer van het Eindhovens Kanaal (buiten de
gemeentegrens Eindhoven) naar waterschappen en gemeenten.

2 Probleemstelling
Voor de voortgang van het project is bestuurlijke besluitvorming nodig, omdat afgeweken
wordt van eerdere besluitvorming rondom de overdracht van eigendom, beheer en onder-
houd van het Eindhovens Kanaal (buiten de gemeentegrens van Eindhoven).

3 Wijze van aanpak
Afgelopen jaren heeft de gemeente Eindhoven het standpunt ingenomen, dat pas tot her-
inrichting van het Eindhovens Kanaal kan worden overgegaan als het toekomstig eigendom,
beheer en onderhoud kan worden overdragen aan betrokken gemeenten of waterschap-
pen. Om een tweetal redenen moet het standpunt heroverwogen worden:

er is weerstand en onvoldoende draagvlak voor overdracht van eigendom, beheer en
onderhoud bij de betrokken partijen. Het is moeilijk alle partijen achter de intentie-
overeenkomst te krijgen;
voortschrijdend inzicht maakt het Eindhovens Kanaal tot een belangrijke natuur- en
recreatieve as die gebaat is bij een eigenaar. Door het behoud van eigendom van het
kanaal heeft de Gemeente Eindhoven inv! oed op deze natuur- en recreatieontwikkeling
en kan zij deze ontwikkeling waarborgen;

Grofweg zijn er twee opties mogelijk:
a huidig beleidsstandpunt handhaven; herinrichtingspian niet uitvoeren zolang het eigen-

dom, beheer en onderhoud niet overgedragen kan worden aan derden (gemeenten en/of
waterschappen.

Consequenties:
door de huidige onderhoudsachterstanden (overlast bij bewoners) blijven betrokken
gemeenten en waterschappen geprikkeld om mee te werken aan een duurzame, qua
gemeentegrens logische oplossing met betrekking tot de overdracht van eigendom,
beheer en onderhoud;
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handhaven van het huidige beleidsstandpunt betekent dat pas wordt overgegaan tot
herinrichting als het toekomstig eigendom, beheer en onderhoud kan worden over-
gedragen aan derden (gemeenten en/of waterschappen). Hierdoor bestaat er een reele
kans dat de gemeente Eindhoven de huidige bijdrage van het Financieringsschap (6 2,5
miljoen, besteding voor 1 januari 2006) en de toezegging van de Provincie Noord-
Brabant misloopt;
de financiele risico’s met betrekking tot de onderhoudsachterstanden blijven bestaan;
de financiele dekking voor afkoopsom toekomstig eigendom, beheer en onderhoud is
nog niet gedekt; eenmalig 6 2 miljoen. Hierin is de sanering van de waterbodem nog niet
meegenomen;

b huidige beleidsstandpunt wijzigen; herinrichtingsplan uitvoeren waarbij geen overdracht
van eigendom, beheer en onderhoud plaatsvindt.

Consequenties:
een van de doelstellingen van het project; overdracht van eigendom, beheer en onder-
houd van het Eindhovens Kanaal wordt niet gehaald. Dit legt een claim op de toekom-
stige onderhoudsbudgetten, waarvoor geen financiele middelen zijn gereserveerd.
Daarnaast is niet te verwachten dat de betrokken gemeenten en waterschappen na
herinrichting nog bereid zijn het eigendom, beheer en onderhoud te willen overnemen
(de overlast is na herinrichting weg);
overige doelstellingen van het project worden wel bereikt;
door het behoud van eigendom en onderhoud van het kanaal heeft de gemeente
Eindhoven invloed op de natuur- en recreatieontwikkeling rondom het kanaal en kan zij
deze ontwikkeling waarborgen;
het achterstallig onderhoud (met uitzondering van de sanering van de waterbodem)
wordt door het uitvoeren van het plan grotendeels weggewerkt;
de financiering van het herinrichtingsplan is op dit moment haalbaar vanwege de reeds
beschikbare bijdrage van het Financieringsschap de toezegging van de provincie Noord-
Brabant en de huidige subsidiemogelijkheden;
het beschikbaar gestelde budget van Financieringsschap moet wel voor 1 januari 2006
worden besteed. Hiervoor is in verband met de voorbereiding en uitvoering op korte
termijn een positief besluit nodig.

Financiele dekking
Herinrichtingsplan Eindhovens Kanaal.
De gemeenteraad Eindhoven heeft het college de opdracht gegeven een dekkingsvoorstel
te laten opstellen (11 maart 2002). Door het SRE is een kostenverdeelsleutel opgesteld voor
het totale plan van 66.840.000,ÃćâĆňâĂİ (prijspeil 2001).
Voor het herinrichtingsplan is inmiddels E 2,5 miljoen beschikbaar gesteld door het Finan-
cieringsschap. De overige financiele bijdragen moeten nog worden gegenereerd door het
aanvragen van subsidies/bijdragen bij o.a. Rijk, provincie, waterschap en SRE.
De mogelijkheden hiervoor zijn reeds onderzocht, maar nog niet in gang gezet, omdat de
pl a nuitwerking nog moet plaatsvinden.
De provincie heeft inmiddels mondeling toegezegd het project op te nemen in het Pro-
gramma Brabant Stad en wil financieel bijdragen in het herinrichtingsproject.
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Verwacht wordt dat de financiele dekking van het herinrichtingsplan door de reeds
beschikbaar gestelde bijdrage en subsidiemogelijkheden geen probleem vormt.

Toekomstig beheer en onderhoud.
Door het uitvoeren van het herinrichtingsplan worden de onderhoudsachterstanden met
uitzondering van de sanering van de waterbodems grotendeels weggewerkt. Bij de onder-
houdsbudgetten (zowel bij optie a en b) zijn geen financiele middelen gereserveerd voor het
duurzaam instandhouden van het Eindhovens Kanaal.

Deze worden voor de komende 30 jaar na herinrichting geraamd op:
sanering waterbodems: 6 6.800.000,ÃćâĆňâĂİ ;

onderhoud oevers kanaal + aanliggende fietspaden: 6 1.500.000,-(netto contant waarde).

4 Besluit van college van burgemeester en wethouders
Wij hebben:
1 ingestemd met optie b: herinrichtingsplan Eindhovens Kanaal uitvoeren waarbij geen

overdracht van eigendom, beheer en onderhoud plaatsvindt;
2 ingestemd met de (plan)voorbereiding inclusief het indienen van subsidieaanvragen en

de uitvoering van het herinrichtingsplan Eindhoven Kanaal.

5 Ter inzage gelegde stukken
Geen.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

C. Langerwerf, secretaris

BE04016426


