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Raads informatiebrief
Betreft haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling Evoluon en omgeving

Inleiding
Sinds de sluiting van het Evoluon voor het grote publiek in 1989 bestaat de vraag
over de toekomst van het Evoluon. In 2008 hebben wij rapporten ontvangen van
een werkgroep onder leiding van drs. P. Holtrop (Evolutie van het Evoluon: het
Evoluon als podium voor innovatie”) en van drs. C. van Dijk (“Brainportpark
Evoluon”). Naar aanleiding van beide rapporten hebben wij in januari 2009
besloten om opdracht te geven voor een haalbaarheidsstudie naar een integrale
gebiedsontwikkeling voor de locatie Evoluon. Inmiddels heeft Philips, eigenaar van
het Evoluon, te kennen gegeven medewerking willen geven aan de
haalbaarheidsstudie. Dat betekent dat de haalbaarheidsstudie uitgevoerd kan
worden en in relatie worden gebracht met de, nog vast te stellen, structuurvisie
2009-2020. De resultaten van de haalbaarheidsstudie zullen vanzelfsprekend ter
bespreking aan de raad worden voorgelegd. Naar verwachting vindt dat medio
2010 plaats.
In de vergadering van de raadscommissie bestuurlijke en economische zaken van
13 juli 2009 is een rondvraag gesteld over het businessplan dat in opdracht van
de Stichting Brainport is opgesteld door de werkgroep onder leiding van de heer
Holtrop. Die rondvraag wordt met deze raadsinformatiebrief beantwoord.
Besluit van college van burgemeester en wethouders
Instemmen met het verrichten van een haalbaarheidsstudie naar een integrale
gebiedsontwikkeling voor de locatie Evoluon en omgeving met gebruikmaking van
de rapporten:
Evolutie van het Evoluon; drs. A. Holtrop.
Brainportpark Evoluon; drs. C. van Dijk.
Argumenten
Door beide bovengenoemde rapporten te gebruiken als basis voor een
haalbaarheidsstudie naar integrale gebiedsontwikkeling ontstaat, naar
verwachting, zicht op een ook in exploitatietechnisch opzicht haalbaar concept
voor een potentiële toekomst van het Evoluon en omgeving.
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