
 

 

 

  gemeente Eindhoven 

Inboeknummer        18bst00832 

B&W Beslisdatum   14 augustus 2018  

Dossiernummer       18.33.651 
   

 

Raadsvoorstel   Kredietaanvraag realisatie P+R Genneper Parken  

Inleiding 

Bereikbaarheid staat of valt bij een goed functionerende mobiliteitsketen. Bij de keuze 

voor de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer in het verleden is al de wens 

uitgesproken om bezoekers te verleiden om de binnenstad anders dan met de auto te 

bereiken. Een park+ride op de juiste locaties met een goede aansluiting op het openbaar 

vervoer is daarbij wel een vereiste. 

 

Op 11 juli 2017 heeft het college ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek P+R 

Genneper Parken. Het college heeft gekozen om voetbalvereniging RPC te verplaatsen 

naar sportpark Heihoef om de P+R met 600 parkeerplaatsen te vestigen op het 

sportpark en de realisatie van de P+R voor te bereiden. Bovendien is de keuze gemaakt 

om de invoering van betaald parkeren op Genneper Parken voor te bereiden, uitgaande 

van een gedifferentieerde tariefstelling. Met de raadsinformatiebrief “Besluit 

haalbaarheidsonderzoek P+R Genneper Parken” bent u hierover geïnformeerd. Dit 

voorstel behandelt de nadere uitwerking van dat haalbaarheidsonderzoek en geeft aan 

op welke wijze de realisatie van de P+R gestalte kan krijgen. De vestiging van de  

ambulancedienst in de toekomstige P+R is een nieuwe ontwikkeling ten opzichte van het 

eerder genomen besluit. 

 

De infrastructuur voor de ontsluiting van de parkeergarage moet worden aangepast. 

Voor de verhuizing van  RPC  naar sportpark Heihoef moet  een nieuwe kantine en 

kleedkamers worden gebouwd en moet het sportpark heringericht worden en het 

parkeerterrein aan de Charles Roelslaan wordt omgevormd tot een natuurlijke omgeving. 

De intensieve gesprekken met de verenigingen hebben een gedragen voorstel 

opgeleverd. Inmiddels is de opdracht van het college uitgewerkt (met uitzondering van 

het betaald parkeren). Met dit voorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met het 

beschikbaar stellen van het krediet om tot uitvoering van de plannen over te gaan. 

 

 Wettelijke taak 

  

 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college 

 Passend in het collegeprogramma  "Evenwicht en Energie" verleiden we bezoekers 

om zich binnen de stad te verplaatsen met het openbaar vervoer onder andere door 

realisatie van P&R's aan de randen van de stad direct gelegen aan de snelweg en 

HOV-lijnen. 

 Onvermijdelijk 
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Doelstelling 

De stad en het centrum van Eindhoven moeten nu en in de toekomst gezond en leefbaar 

zijn en blijven voor inwoners en bezoekers. Daarom willen we minder ruimte voor 

autoverkeer, maar dat mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid. Voor het 

verminderen van autoverkeer naar het centrum zijn goede overstaplocaties nodig. Een 

Park & Ride voorziening met een goede aansluiting op het openbaar vervoer aan de 

zuidoostzijde van Genneper Parken draagt in belangrijke mate bij aan de bereikbaarheid 

en leefbaarheid van de stad.  

Voorstel 

1. Instemmen met de realisatie van een P+R Genneper Parken aan de 

Aalsterweg inclusief de noodzakelijke verplaatsing van RPC naar Heihoef met 

bijkomende werken en te besluiten: 

a. Een krediet te verlenen van € 20.096.000,- voor de totale 

investeringskosten en deze te dekken uit AROV/BDU subsidie van € 

13.989.000,- en € 37.000,- van het bestaande krediet HOV2. De 

kapitaallasten van het netto krediet van € 6.070.000 te dekken uit de 

huuropbrengsten van de GGD en de programma’s verkeer en sport. 

b. De eenmalige projectkosten van € 800.000,- te dekken uit de subsidie 

AROV/BDU voor € 371.000, voor € 229.000 uit de voor HOV2 reeds 

gereserveerde middelen in de reserve Financieringsfonds MIP en voor € 

200.000 uit het programma Water (GRP). 

c. De exploitatiebegroting als gevolg van dit project te verhogen met € 

612.000,-en dit te dekken uit: 

a. Extra parkeerinkomsten Genneper Parken voor € 220.000 

b. Winstdeling P1-parking € 260.000 

c. Huur GGD € 132.000 

d. Een onderhoudsvoorziening in te stellen voor de toekomstige 

onderhoudskosten van het gedeelte GGD in de P+R Genneper Parken en 

deze voorziening te vullen met een bedrag van € 316.000 ten laste van de 

reserve Frictiekosten VRBZO. 

e. De grond onder de huidige kantine van RPC (€ 1.828,-) budgetneutraal 

over te dragen van het programma sport naar het programma verkeer. 

f. In de aanbesteding van de P+R een minimale variant als uitgangspunt te 

nemen met de mogelijkheid om binnen het beschikbare budget 

bouwkundige en visuele elementen toe te voegen om tot de gewenste 

uitstraling te komen.  

g. De met de sportverenigingen overeengekomen 

intentieovereenkomsten/eindverslagen als uitgangspunt te nemen bij de 

verdere uitwerking en invulling. 

h. Voor bovenstaande punten de begrotingswijziging goed te keuren. 
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Argumenten 

1.1 De P+R Genneper Parken helpt om verschillende beleidsdoelstellingen te 

realiseren. 

 

Beter bereikbaar conform Eindhoven op Weg 

Met Eindhoven op Weg wordt gewerkt aan het realiseren van ruimtelijke - en 

duurzaamheidsdoelstellingen op de langer termijn en het oplossen en voorkomen van 

knelpunten die met mobiliteit samenhangen. Belangrijk onderdeel van de visie is het 

creëren van overstapmogelijkheden in alle windrichtingen van de stad.  Daarmee 

verbetert de bereikbaarheid van de stad en wordt het autoverkeer uit de binnenstad 

geweerd. De P+R Genneper Parken biedt de automobilist vanaf de zuidzijde van de stad 

een goed alternatief om met hoogwaardig openbaar vervoer snel en comfortabel de 

binnenstad te bereiken. Nu al rijden er alleen over de Aalsterweg dagelijks ruim 11.000 

motorvoertuigen de stad in. 

 

Landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit conform het Masterplan Genneper Parken. 

Bij de vaststelling van het Masterplan Genneper Parken is een ambitie uitgesproken voor 

een gebied met ruimte voor topsportactiviteiten passend binnen een hoge 

landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Het hart van het gebied heeft een robuuste 

natuurkwaliteit. Daarvoor gaat Genneper Parken uit van duurzame oplossingen voor 

mobiliteit en parkeren. De P+R op de huidige locatie is al opgenomen in het 

oorspronkelijke masterplan Genneper Parken. 

Na de realisatie van de P+R kan het parkeerterrein aan de oostzijde van de Tongelreep 

(Charles Roelslaan) omgevormd worden tot een groen gebied passend bij de 

ecologische verbindingszone in het beekdal van de Tongelreep conform de wensen uit 

het Masterplan Genneper Parken. 

 

Duurzaamheid 

De P+R Genneper Parken moet passen binnen de hoogwaardige omgeving en 

duurzaam worden gerealiseerd. Er wordt gestreefd naar het zo veel mogelijk voldoen 

aan de eigen energiebehoefte, duurzaam bouwen, duurzaam gebruik van hemelwater en 

er worden voorzieningen voor vleermuizen, vogels en insecten geïntegreerd. Een 

ruimtelijke schets die een beeld geeft van de mogelijke uitstraling van de toekomstige 

P+R is bijgevoegd. Tevens moet de P+R bijdragen aan het verbeteren van de 

luchtkwaliteit in het centrum omdat de P+R zal leiden tot minder autoverkeer in de 

binnenstad. 

  

1.2 De huisvesting van de GGD in de P+R Genneper Parken biedt een extra 

meerwaarde 

Gelijktijdig met de planvorming van de P+R heeft de GGD onderzoek gedaan naar een 

nieuwe locatie voor de ambulancepost in het postcodegebied 5644. De locatie P+R 

Genneper Parken voldoet volledig aan het Spreidings- en Paraatheidsplan dat in 

november 2016 door het bestuur van de veiligheidsregio is vastgesteld. Met een 

combinatie van deze twee functies in één gebouw wordt een belangrijke stap gezet om 
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te voldoen aan de mobiliteitsvraag vanuit het zuiden naar het centrum van de stad en de 

adequate hulpverlening van de GGD. Na een besluit van uw raad over de P+R 

Genneper Parken wordt de intentieovereenkomst vervangen door een 

realisatieovereenkomst. De getekende intentieovereenkomst is als bijlage bij dit voorstel 

gevoegd. 

 

1.3 De wijze waarop de ontwikkeling, exploitatie en onderhoud van de P+R moet 

plaatsvinden is middels een marktconsultatie onderzocht. 

Tijdens de voorbereiding van de bouw van de P+R is begin 2018 een marktconsultatie 

gedaan om te onderzoeken op welke wijze met de ontwikkeling, exploitatie en eigendom 

het best kan worden omgegaan. Advies is om dagelijks beheer bij een externe partij te 

beleggen, maar zelf ontwikkeling, exploitatie en eigendom in handen te houden. De 

gemeente heeft namelijk niet het primaire doel om met de P+R geld  te verdienen, maar 

wil daarmee beleidsdoelstellingen realiseren. Door het in eigen hand houden van de 

exploitatie blijft tariefstelling ook een gemeentelijke aangelegenheid die sturing mogelijk 

maakt.  

Het volledige verslag van de marktconsultatie P+R Genneper Parken treft u als bijlage 

aan. 

 

1.4 De bouw van de P+R Genneper Parken vervult meerdere mobiliteitsfuncties. 

De realisatie van een P+R Genneper Parken met 600 parkeerplekken biedt de bezoeker 

van de stad de mogelijkheid om aan de rand van de stad te parkeren. Daarbij hanteren 

we het uitgangspunt dat parkeren en het gebruik van het openbaar vervoer 

gecombineerd wordt aangeboden. 

Als aanvullende voorziening wordt bekeken of in de P+R een hopperpoint voor 

deelfietsen kan worden aangelegd om locaties buiten het directe verzorgingsgebied van 

het openbaar vervoer te kunnen bereiken. Daarmee biedt de P+R tevens de kans om de 

ontsluiting vanuit de zuidhoek van Genneper Parken naar het gebied en de Groote 

Heide te verbeteren. In het vervolgproces komt daarom ook een mogelijke invulling in de 

plint/begane grond als thema terug. 

In de P+R wordt gestreefd naar een snellaadstation voor elektrische auto’s om op die 

wijze aan de groeiende vraag te voldoen en de P+R aantrekkelijker te maken. Ook 

reguliere laadstations krijgen in de P+R een plek. 

De bouw van een P+R aan de zuidoostzijde van Genneper Parken draagt ook bij aan 

een goede bereikbaarheid van Genneper Parken zelf.  

Los van de bestaande functies blijven we zoeken naar mogelijkheden in de plint/begane 

grond van het gebouw om de aantrekkelijkheid van deze P+R te vergroten. 

Kanttekeningen 

1. Voor de realisatie van de P+R krijgen meerdere sportverenigingen een andere 

locatie of moeten meer gaan samenwerken. 

De keuze om de P+R op het hoofdveld van voetbalvereniging RPC te situeren betekent 

een gedwongen vertrek van deze club naar sportpark De Heihoef. Om ruimte te maken 

voor deze faciliteiten is voor de American Raptors een locatie gevonden op velden van 

rugbyclub Eindhoven en verhuist de cricketclub naar de locatie bij v.v. Gestel.  
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Op sportpark de Heihoef gaan Tivoli en RPC gezamenlijk gebruik maken van de 

voetbalvelden. Hiertoe worden 2 kunstgrasvelden aangelegd. Het gebruik van de velden 

is afgestemd conform de richtlijnen van de KNVB op basis van het aantal teams van de 

beide verenigingen. 

Daarnaast krijgt RPC een nieuwe kantine en worden voldoende kleedlokalen gebouwd 

om aan de vraag van de beide voetbalverenigingen en de aanwezige honk- en 

softbalclub te voldoen. De intensieve gesprekken met de verenigingen hebben een 

gedragen voorstel opgeleverd. 

Alle afspraken met verenigingen (inclusief cricket) zijn vastgelegd in 

intentieovereenkomsten, die aan dit voorstel als bijlagen zijn toegevoegd. 

 

2. De realisatie van de P+R betekent invoering van betaald parkeren in Genneper 

Parken. 

De realisatie van een P+R betekent invoering van betaald parkeren in het gebied 

Genneper Parken tussen de Aalsterweg, Antoon Coolenlaan en Velddoornweg. 

Invoering van betaald parkeren is nodig voor de exploitatie van de P+R en de daarbij 

behorende openbaar vervoerservice en om te voorkomen dat parkeerders uitwijken naar 

andere locaties. Invoering van betaald parkeren mag echter niet ten koste gaan van de 

sport. Uitgangpunt is ons streven  parkeren voor de sporters de eerste 5 uren gratis en 

voor de overige parkeerders in de P+R de gehele parkeerduur betaald te maken in de 

lijn met de P+R Meerhoven.  Op die wijze ontstaat geen oneerlijke concurrentie tussen 

de verschillende sportgebieden in Eindhoven. Een gedetailleerde uitwerking moet nog 

plaatsvinden, waarbij we streven het parkeerregime te optimaliseren en kijken wat 

praktisch en exploitatie-technisch haalbaar is. Een weergave van het gebied waarin 

betaald parkeren wordt ingevoerd is als bijlage toegevoegd. 

 

3. De bouwkosten in de markt stijgen. 

Het hoofdkrediet van € 20,1 mln. dat in het dossier wordt gevraagd, bestaat uit twee 

kredietdelen. € 3,1 mln. voor de GGD, en € 17 mln. voor de realisatie van de P&R en de 

verplaatsing van de sportverenigingen. De deelinvesteringen hebben een grote 

onderlinge afhankelijkheid. Ten overvloede, de kredieten zijn taakstellend. Mocht de 

aanbesteding op onderdelen tegenvallen, dan zijn er een aantal sporen. 

 De sportverenigingen hebben aangegeven niet bereid te zijn om meerkosten 

voor hun rekening te nemen. 

 Met de GGD is afgesproken dat bij meerkosten nader overleg volgt. De 

gemeente heeft geen verplichting tot bouwen als de bouw duurder uitvalt en de 

GGD dit niet kan compenseren. Met de GGD wordt een langdurige 

huurovereenkomst gesloten en in de aanbesteding wordt een uitvraag met en 

zonder GGD gedaan. 

 Zoals in het besluit verwoord wordt gekeken naar alternatieve scenario’s zoals 

versoberingen of aanpassingen in het programma (basisvariant of plusvariant). 

Met een aanbesteding in een basis- en een plusvariant trachten we het risico 

van een overschrijding van het budget door bijvoorbeeld stijgende bouwkosten 

te reduceren. 
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4. Het BTW-regime Sport wordt in 2019 vanuit het Rijk gewijzigd. 

In de projectbegroting is geen rekening gehouden met de voorgenomen wijziging in het 

BTW-regime van Sport. Hierdoor is de BTW niet meer verhaalbaar. Voor dit project een 

kostenpost van circa € 600.000. Het Rijk stelt dat de gemeenten hiervoor zullen worden 

gecompenseerd. Indien er in enig jaar meer geïnvesteerd wordt dan gemiddeld, dan 

wordt de compensatie procentueel lager.  

Het financiële nadeel bij het scenario “geen compensatie” betekent een extra 

kapitaalslast van maximaal € 22.000 in het eerste jaar. Momenteel is een projectgroep 

bezig de dekkingsmogelijkheden uit te zoeken in een deelname aan een 

subsidieregeling vanuit het Rijk ter compensatie van dit BTW-nadeel. De inhoud van 

deze subsidieregeling is nog niet in detail bekend gemaakt. 

Kosten  

De kosten voor de investering en exploitatie van de bouw van de P+R Genneper Parken 

inclusief alle bijkomende werkzaamheden zijn geheel gedekt. 

De kosten voor de realisatie van de ambulancedienst worden betaald uit de begroting 

van de ambulancezorg. Deze kosten komen in de vorm van een huur voor rekening van 

de zorgverzekeraars en worden dus niet betaald uit de gemeenschappelijke regeling. 

De totale kosten om te komen tot een P+R Genneper Parken bedragen € 20.896.000. 

Deze kosten bestaan uit de investering in de P+R en het sportpark Heihoef van € 

20.096.000 en eenmalige kosten ter hoogte van € 800.000. Deze eenmalige kosten 

hebben betrekking op het afwaarderen van activa vanwege het slopen van kleedlokalen 

en de veranderende functie van het hoofdveld van RPC. Tenslotte wordt dit een P+R. In 

de eenmalige kosten is tevens het verwijderen van de parkeerplaats aan de Charles 

Roelslaan verwerkt. 

 

De dekking van deze totale kosten wordt als volgt gevonden. 

 Dekking investering (€ 20.096.000):   

€ 13.989.000 gedekt uit de BDU/AROV subsidie HOV2 

€        37.000 gedekt uit het bestaande krediet voor HOV2 

€   3.100.000 uit het krediet voor de GGD, te dekken uit huuropbrengsten. 

€   2.970.000 gedekt uit de bestaande begrotingsruimte verkeer en sport. 

 Dekking eenmalige kosten (€ 800.000): 

€ 371.000 gedekt uit de BDU/SROV subsidie HOV2 

€ 200.000 gedekt uit het gemeentelijk rioleringsplan 

€ 229.000 gedekt uit de voor HOV2 reeds gereserveerde middelen in de reserve 

Financieringsfonds MIP. 

 

De bouw van de P&R heeft gevolgen voor de exploitatiebegroting van m.n. de 

programma’s Verkeer en Vastgoed. In onderstaand overzicht de (extra) kosten en baten 

als gevolg van deze investering. 

 

Jaarlijkse extra kosten (eerste jaar)   Dekking   

            

  Exploitatie Kapitaallasten      

P&R € 457.000 € 2.000      
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*.De huur die de GGD betaalt is over een looptijd van 50 jaar kostendekkend. Door de 

wijze van afschrijving (lineair) is de huur in de eerste jaren niet kostendekkend, en later 

meer dan kostendekkend.  

 

Door vooraf de voorziening onderhoud te vullen met € 316.000,- vanuit de reserve 

frictiekosten VRBZO zijn de onderhoudslasten in de eerste jaren lager. Hierdoor sluit de 

begroting in de eerste jaren jaarlijks op nul. De criteria voor de onderhoudsvoorziening 

GGD zijn: 

 het doel: Voor het onderhoud aan de GGD zijn financiële middelen 

noodzakelijk. Deze voorziening dient ter afdekking van deze onderhoudskosten;  

 voeding van de voorziening: Eenmalige storting van € 316.000,- in 2020 uit de 

reserve frictiekosten VRBZO. Daarna structurele storting m.i.v. 2020 vanuit de 

exploitatie (huur GGD);  

 de criteria voor onttrekkingen: Onderhoud (eigenaar en gebruiker) aan het pand 

waarin de GGD huist; 

 gemachtigd voor het doen van onttrekkingen: afdelingshoofd Vastgoed 

 maximum hoogte van de voorziening: €1.000.000,-; 

 minimum hoogte van de voorziening: € 0,-; 

 looptijd van de voorziening: 50 jaar. 

 

In de reserve frictiekosten VRBZO is voor het pand aan de Deken van Somerenstraat 

een bedrag t.b.v. een beleggersrisico gestort ter grootte van € 1.432.000,-. Dit bedrag is 

bestemd voor het saneren van de boekwaarde, sloopkosten en het ontkoppelen van 2 

kantoorpanden en de kazerne. Op dit moment is de huidige stand € 1.232.000,-. N.a.v. 

de verkoop van het pand is gebleken dat het grootste gedeelte van dit bedrag kan 

vrijvallen, waardoor het bedrag van € 316.000,- kan worden ingezet voor de toekomstige 

onderhoudskosten van het gedeelte GGD in de P+R Genneper Parken. 

 

Daarnaast zullen wij ons maximaal inspannen om mogelijk toekomstige subsidies binnen 

te halen. Hierbij denken we aan duurzaamheidssubsidies voor bijvoorbeeld 

zonnepanelen of nieuwbouw duurzame sportaccommodaties. 

 

Dit project wordt voor een groot deel uit subsidies betaald. Het gevolg hiervan is dat, als 

de technische levensduur van een onderdeel is verstreken, er te zijner tijd aanvullend 

vervangingskrediet moet worden geregeld via het Meerjaren Programma 

Stedelijk/Kadernota. 

Preventief toezicht/afstemming met Nuenen 

Het voorstel valt wel onder het Financieel Toezicht en dient daarmee wel afgestemd en 

goedgekeurd te worden door de fusiegemeente en de Provincie conform het 

Aanwijzingsbesluit. 

GGD € 35000* € 97.000   Huur GGD   € 132.000  

Heihoef € 21.000 € 0  

 

parkeerinkomsten   € 220.000  

        Winstuitkering P1   € 260.000  

  € 513.000 € 99.000      € 612.000  



 

 

 Inboeknummer 18bst00832  

 

  

 

 

8 

Het voorstel dient afgestemd en goedgekeurd te worden, omdat het een investering met 

langjarige gevolgen betreft. 

Het voorstel heeft financiële impact op de nieuwe gemeente die na de fusie ontstaat. 

Wat de (financiële) impact betreft zij vermeld dat deze reeds in de bestaande begroting 

verwerkt is en is daarmee acceptabel. 

Door de korte proceduretijd tussen B&W besluit en het aanleveren voor de 

raadsbehandeling, loopt de toezichtsprocedure parallel aan de raadsbehandeling. Het 

gevolg is dat het advies van de Provincie en de gemeente Nuenen aan uw Raad, zal 

worden nagestuurd met een Nadere toelichting raadsvoorstel.  

Communicatie 

Het project P+R Genneper Parken is tot stand gekomen middels samenspraak. Dat 

betekent dat in de omgeving van sportpark de Heihoef een klankbordgroep mee heeft 

gedacht over de herinrichting van het sportpark en omgeving. Zij kunnen zich vinden in 

de plannen maar hebben nog wel zorgen over de mogelijke verkeersdruk die de nieuwe 

situatie veroorzaakt. Daarom zal er tijdens de verdere planvorming en na realisatie 

regulier overleg met de omgeving plaatsvinden. Verder zijn alle instanties rondom de 

Heihoef geïnformeerd. 

Voor de bouw van de  P+R heeft ook een klankbordgroep meegedacht en is de 

bestaande klankbordgroep Genneper Parken bij het proces betrokken. Ook zij kunnen 

zich vinden in de plannen, net als Trefpunt Groen Eindhoven.  

Voor TGE is het verwijderen van P4 (parkeerterrein aan de Charles Roelslaan) een 

belangrijke voorwaarde voor het instemmen met de bouw van de P&R. Verder is Hotel 

van der Valk nadrukkelijk in het proces betrokken. Na een positief raadsbesluit zal een 

algemene informatieavond worden gehouden. 

Planning en uitvoering 

De planning en de uitvoering van de P+R en de ambulancedienst luistert erg nauw. 

Tenslotte moet de ambulancedienst verhuizen vanaf haar locatie aan de Deken van 

Somerenstraat 2 omdat het pand aan een vastgoed ontwikkelaar is verkocht. Indien de 

P+R medio 2020 gereed is, dan is de kans groot dat de ambulancedienst rechtstreeks 

vanuit de Deken van Somerenstraat de nieuwe locatie kan betrekken. 

De planning ziet er als volgt uit 

Medio 2019 herinrichting de Heihoef en kruising Aalsterweg gereed.  

Medio 2020 P&R en ambulancedienst alsmede invoering betaald parkeren gereed en 

aansluitend verwijderen van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan. 

Evaluatie 

Het project P+R Genneper Parken komt tot stand door middel van samenspraak. Na de 

realisatie wordt met de stakeholders een evaluatie gehouden. 
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Bijlage(n) 

Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: 

1 Ruimtelijke schets mogelijke uitstraling P+R 

2 Intentieovereenkomst GGD en gemeente Eindhoven 

3 Verslag marktconsultatie P+R Genneper Parken 

4 Getekend eindverslag RPC en Tivoli 

5 Getekende overeenkomst cricketvereniging 

6 Schetsontwerp kruising Aalsterweg met ontsluiting P+R 

7 Overzicht betaald parkeren in Genneper Parken 

8 Begrotingswijziging 

9 Nadere toelichting raadsvoorstel (advies Provincie en Nuenen), wordt nagezonden. 

 

 

 De bijlagen worden meegestuurd 

 De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer 

 

Een herzien ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

 

, secretaris.  
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Ontwerp 

   

Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2018; 

Kredietaanvraag realisatie P+R Genneper Parken 

 

besluit: 

1. Instemmen met de realisatie van een P+R Genneper Parken aan de 

Aalsterweg inclusief de noodzakelijke verplaatsing van RPC naar Heihoef met 

bijkomende werken en te besluiten: 

a. Een krediet te verlenen van € 20.096.000,- voor de totale 

investeringskosten en deze te dekken uit AROV/BDU subsidie van € 

13.989.000,- en € 37.000,- van het bestaande krediet HOV2. De 

kapitaallasten van het netto krediet van € 6.070.000 te dekken uit de 

huuropbrengsten van de GGD en de programma’s verkeer en sport. 

b. De eenmalige projectkosten van € 800.000,- te dekken uit de subsidie 

AROV/BDU voor € 371.000, voor € 229.000 uit de voor HOV2 reeds 

gereserveerde middelen in de reserve Financieringsfonds MIP en voor € 

200.000 uit het programma Water (GRP). 

c. De exploitatiebegroting als gevolg van dit project te verhogen met € 

612.000,-en dit te dekken uit: 

a. Extra parkeerinkomsten Genneper Parken voor € 220.000 

b. Winstdeling P1-parking € 260.000 

c. Huur GGD € 132.000 

d. Een onderhoudsvoorziening in te stellen voor de toekomstige 

onderhoudskosten van het gedeelte GGD in de P+R Genneper Parken en 

deze voorziening te vullen met een bedrag van € 316.000 ten laste van de 

reserve Frictiekosten VRBZO. 

e. De grond onder de huidige kantine van RPC (€ 1.828,-) budgetneutraal 

over te dragen van het programma sport naar het programma verkeer. 

f. In de aanbesteding van de P+R een minimale variant als uitgangspunt te 

nemen met de mogelijkheid om binnen het beschikbare budget 

bouwkundige en visuele elementen toe te voegen om tot de gewenste 

uitstraling te komen.  

g. De met sportverenigingen overeengekomen 

intentieovereenkomsten/eindverslagen als uitgangspunt te nemen bij de 

verdere uitwerking en invulling. 

h. Voor bovenstaande punten de begrotingswijziging goed te keuren. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

 

 

, voorzitter. 
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, griffier. 


