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inleiding
Op 8 mei is er op verzoek van de PvdA fractie een
bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van
het Evoluon. Het doel van de bijeenkomst was zowel de raad als ‘de stad’ te betrekken bij het verkoopproces van het Evoluon.

rondleiding evoluon

toelichting Hans de Jong

De bijeenkomst was in twee delen opgeknipt. Alvorens de inhoudelijke discussie in het stadhuis begon, kreeg de raad de mogelijkheid om het Evoluon
te bezoeken. Stefan de Bever (architect) en Franc
Dubbelman (directeur Evoluon) gaven een rondleiding door het rijksmonument. Stefan de Bever
is de zoon van een van de twee architecten die het
gebouw in de jaren ‘60 ontwierpen.

(President Philips Nederland)
Dhr. De Jong gaf namens Philips een korte toelichting over het verkoopproces. Hij gaf aan dat Philips
gedurende de afgelopen jaren focus heeft aangebracht in het bedrijf. Philips is zich gaan toespitsen op de medische technologie en heeft diverse
bedrijfsonderdelen afgestoten. Het beheer van het
Evoluon past dan ook niet meer binnen de strategie
van het bedrijf.

Randvoorwaarden verkoop Evoluon
Dhr. De Jong liet weten dat Philips enkele kwalitatieve
randvoorwaarden aan de verkoop stelt, die waarborgen dat een nieuwe eigenaar respect moet tonen
voor het rijksmonument en de directe omgeving. Een
selectiecommissie zal eerst de plannen inhoudelijk
beoordelen, de biedingen van alle partijen worden pas
apart bij de notaris bewaard. Pas als op inhoud een
keuze is gemaakt, worden de geboden bedragen aan
Philips vrijgegeven. Andere randvoorwaarden waar
partijen rekening mee moeten houden zijn de status
van rijksmonument, het bestemmingsplan, maar ook
een anti-speculatiebeding.

Presentatie Ronald Rijnen
(Strategisch adviseur stadsontwikkeling)
Dhr. Rijnen gaf aan de hand van een korte presentatie (download hier) uitleg over het vigerend bestemmingsplan. Daarnaast deelde dhr. Rijnen mede dat in
2010 door het college 10 uitgangspunten zijn geformuleerd, die van belang zijn bij een eventuele verkoop
van het Evoluon.

10 uitgangspunten
1. Het Evoluon is een beeldbepalend icoon voor
Eindhoven en de regio.
2. Het park, en waar mogelijk het gebouw, moeten
voor publiek toegankelijk zijn.
3. De openheid van het gebied rondom het
Evoluon moet zo veel mogelijk worden behouden en de aansluiting met de directe omgeving
moet worden verbeterd.
4. Het gebied en het gebouw vragen om een sterk
concept dat de locatie stevig op de kaart zet.
5. Een concept op basis van samenwerking tussen
bedrijfsleven, onderwijs en overheid gericht op
toptechnologie in een brede context voor
bedrijven en publiek, wordt als kansrijk gezien.
6. Een concept gebaseerd op samenwerking dat
op deze locatie ook fysiek vertaald wordt, is een
sterk element om een marketingstrategie op uit
te werken.

7. De huidige functie van het gebouw (vergader-,
congres- en expo-accommodatie) is een goede
basis voor het gefaseerd bouwen aan een nieuw
concept voor het gebied.
8. Het gebied moet niet verworden tot een nieuwe
vastgoed ontwikkelingslocatie.
Eventuele toevoeging met enkele gebouwen
moet volledig ten dienste staan aan het realiseren van een herkenbaar concept.
9. Het Evoluon en omgeving is geen locatie voor
programma dat ook elders in de stad een plek
kan vinden.
10. De ontwikkeling van het concept en de locatie
moeten gebaseerd zijn op een breed draagvlak,
maar ook daadkrachtig, mogelijk in fases en
financieel realistisch ter hand worden genomen.

vragen raads- en commissieleden
Diverse raads- en commissieleden hebben vragen
gesteld over het selectieproces, evenals over de
betrokkenheid van de gemeente Eindhoven bij het
selectieproces.

vragen externe partijen
• Dhr. Ruis (voorzitter stichting Vrienden van het
Evoluon) sprak de voorkeur uit om het Evoluon
te verkopen aan de Stichting Brainport of Brainport
Development en het gebouw te behouden als icoon
van Wetenschap, Technologie, Industrie en Innovatie. Indien de stichting Brainport niet tot koop
zou willen overgaan, is de stichting Vrienden van
het Evoluon bereid als kopende stichting op te
treden en haar bestuurlijke samenwerking in een
triple-helix vorm te gieten.
• Dhr. Aussems deed de oproep het Evoluon
door te ontwikkelen tot interactief techniekcentrum voor kinderen (hedendaagse versie van
het voormalige techniekcentrum). Verkoop van
het gebouw aan de gemeente Eindhoven heeft
de voorkeur.
• Mw. Van Dijk pleitte voor zoveel mogelijk
betrokkenheid van burgers om draagvlak te
creëren voor een plan.

afsluiting
De voorzitter bedankte alle raads- en commissieleden
en externe partijen voor hun inbreng en aanwezigheid
en wenste Philips succes met de verdere selectieprocedure.

