Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN

Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Ontwikkelvisie met bijbehorend ontwikkelkader Fellenoord
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Geacht college,
Graag informeren wij u over de ontwikkelvisie met bijbehorend ontwikkelkader
Fellenoord. Wij hebben deze in ons college behandeld en stellen vast dat met
deze ontwikkelvisie de provinciale doelstellingen goed zijn geborgd. Het gebied
ligt centraal in een regio met een nationale Mainport status, provinciale
doelstellingen die met deze transformatieopgave worden bereikt zijn een
aantrekkelijk, bereikbaar, concurrerend en duurzaam Brabant. Er wordt
zorggedragen voor de OV-ontsluiting van het gebied en de ontwikkeling van het
multimodale knooppunt. Het ontwikkelen van een duurzaam en aantrekkelijk
hoog stedelijk leefklimaat met een internationaal aantrekkelijk programma. Het
geheel draagt bij aan het versterken van het Brabantse stedelijk netwerk en het
tot uitvoering brengen van de Brainport Nationale Actieagenda. Wij
onderstrepen daarmee dus van harte de ambities zoals deze zijn opgenomen in
de Ontwikkelvisie en zetten graag met uw college de volgende stap richting de
realisatie daarvan.
Wij stellen Provinciale Staten nog graag in de gelegenheid om kennis te nemen
van de Ontwikkelvisie en eventuele aandachtspunten mee te geven. Daartoe
hebben wij Provinciale Staten een themabijeenkomst aangeboden. De
aandachtspunten die hieruit naar voren komen, delen wij met u.
Door gezamenlijk de ontwikkelvisie met bijbehorend ontwikkelkader te
ondersteunen ligt er een goede basis voor verdere samenwerking op deze
opgave. Hierbij achten wij het van belang om de spelregels van deze
samenwerking vooraf goed vast te leggen. Wie vervult hierin welke rol? De
ontwikkelvisie vraagt op onderdelen verdere uitwerking, wie bepaalt hierin de
kwalitatieve eisen? Het delen van dezelfde ambities met deze ontwikkelvisie wil
niet zeggen dat we samen alles kunnen en willen betalen; hoe betrekken we
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andere partijen? Wat is de haalbaarheid van de plannen en daarin
meegenomen de betaalbaarheid? Welke risico’s en exit mogelijkheden zijn er?
Zomaar een greep aan vragen die gezamenlijk beantwoord moeten worden om
zodoende de verwachtingen en spelregels aan de voorkant goed te borgen. Dat
borgen van die afspraken zien wij dan graag gebeuren door samen met u tot
een samenwerkingsovereenkomst te komen.
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Wij gaan ervan uit dat ook Provinciale Staten en bij u de Raad graag mee wil
denken over welke rol door de verschillende partijen hierin wordt opgepakt en
wat de verdeling is in bevoegdheden tussen de bestuursorganen. Wij zien graag
dat dit gesprek in het proces, om te komen tot de samenwerkingsovereenkomst,
een goede plek krijgt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema
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