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0. Management samenvatting 

Achtergrond en aanleiding 

In het huisvestingsplan Oost-Brabant v1.0 staat het project Mathildelaan Eindhoven als AGW, renovatie 

nieuwbouw gecategoriseerd. Het project is opgestart in 2015 en de meest recente versie (versie 1.0 met 

kenmerk Al 00033_0.3_RAP BC Mathildelaan_l 8020 l_ Vl .O_PJO)  van de  business case is op 13 

februari 2018 in de stuurgroep huisvesting vastgesteld. Binnen de eenheid Oost-Brabant is op 8 

november 2018 besloten om, op advies van het ELO, af te wijken van het geadviseerde 

huisvestingscenario in de business case van het cellencomplex.  

 

Door het in het ELO genomen besluit en het motto ‘zijn, daar waar het werk is’, was het voor een aantal 

diensten een logische stap om in plaats van de Mathildelaan mee te verhuizen naar de locatie in of 

rondom het noorden van Eindhoven. Deze beweging diende als katalysator voor de andere diensten van 

Oost-Brabant ( ) maar ook van de Landelijke Eenheid ( ) en het 

PDC (Logistiek Centrum). De legitimiteit om op de Mathildelaan te blijven kwam langzaam te vervallen 

 

In januari 2019 heeft het MT huisvesting, op advies van Assetmanagement, Projectmanagement en de 

hoofden bedrijfsvoering van de eenheden Oost-Brabant, Landelijke Eenheid en Politie Diensten Centrum, 

ingestemd met het ontwikkelen van een verzamellocatie aan de noordzijde van Eindhoven, inclusief 

korpsgarage en het logistiek centrum. Dit vanwege gewijzigde inzichten m.b.t. huisvesting aan de 

Mathildelaan 

 
Gelet op de omvang en de complexiteit van het project heeft de Stuurgroep Oost-Brabant in juli 2019 in 
gestemd met de volgende adviezen zoals die zijn opgenomen in de projectbrief (zie bijlage 1): 

A. Het project op te splitsen in twee fases: 

1. verwerving perceel 

2. inrichting + bebouwing perceel  

B. In fase 2 de reguliere projectopdracht pas op te stellen na besluitvorming op de business case 
bebouwing.  

 

Traject fase 1 

In juli 2019 heeft gemeente toegezegd dat de politie tot 1-1-2020 exclusief de gelegenheid krijgt om nader 

te onderzoek naar de haalbaarheid van het te realiseren programma op de drie percelen en voor het 

maken van de businesscases ten behoeve van de huisvesting van diverse organisatie onderdelen van de 

Politie. 

 

In tegenstelling tot de omschrijving in de projectbrief (fase 1: verwerving perceel) zal er in deze fase geen 

verwerving van het perceel plaatsvinden maar zal het eindresultaat van deze fase zijn dat er een 

grondreserveringsovereenkomst wordt afgesloten. Voor 1-1-2020 zullen de daartoe bevoegde organen 

van beide organisaties een beslissing nemen voor welke locatie een grondreservering gedaan kan 

worden. Het initiële traject om te komen tot een grondreservering op 1-1-2020 leidt op hoofdlijnen tot het 

volgende besluitvormingstraject bij de politie en de gemeente: 

 7-11-2019: besluitvorming Politie (stuurgroep huisvesting) m.b.t. voorkeurslocatie 

 15-12-2019: standpunt college B&W over voorkeurslocatie 

 1-1-2020: ondertekenen grondreserveringsovereenkomst 

 

Deze businesscase ziet toe op: de besluitvorming Politie (stuurgroep huisvesting) m.b.t. de 

voorkeurslocatie (perceelkeuze).  

 

 
  

10.2.c 10.2.c
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Vervolgtraject fase 1 en 2 

In eerste aanleg heeft de gemeente het volgende proces geschetst met betrekking tot de 

grondreserveringsovereenkomst: en vervolgens de verwerving van het perceel: 

1. Reserveringsperiode = periode waarin de politie afweegt om wel of niet tot koop over te gaan tot 

moment van tekenen verkoopovereenkomst. 

2. Tekenen van verkoopovereenkomst. 

3. Voorbereiden en procedure bestemmingsplan; voorbereiden omgevingsvergunning; voorbereiden 

vrijmaken en bouwrijp maken terrein. 

4. Overdracht grond na onherroepelijk bestemmingsplan en onherroepelijke omgevingsvergunning. 

 

Voordat de grondreserveringsovereenkomst wordt ondertekend, zal er met de gemeente moeten worden 

onderhandeld over de voorwaarden waartegen de grond wordt gereserveerd. Dit betreft in basis de 

periode tussen 7-11-2019 en 1-1-2020.  

 

Nadat de grondreserveringsovereenkomst is ondertekend door beide partijen, wordt gestart met het 

opstellen van een projectbrief voor fase 2 en vervolgens met de tweede fase van het project In deze fase 

van de businesscase wordt nader ingegaan op de bebouwing en inrichting van het perceel. Na afronding 

van deze businesscase wordt een definitief besluit genomen over de verwerving van het perceel.  

 

Businesscase verzamelgebouw Mathildelaan > businesscase verzamellocatie Eindhoven 

De businesscase verzamellocatie Eindhoven kent een sterke relatie met de businesscase 

verzamelgebouw Mathildelaan. De businesscase verzamellocatie Eindhoven kent voor sommige 

aspecten andere uitgangspunten dan de businesscase verzamelgebouw Mathildelaan. De aangepaste 

uitgangspunten zijn: 

 Basisteam Eindhoven-Noord en Eindhoven-Zuid niet huisvesten op de verzamellocatie; 

 Korpsgarage, cellencomplex Eindhoven en het logistiek centrum (incl. magazijn) wel huisvesten 

op de verzamellocatie; 

 Opkomstlocatie ME wel huisvesten op de verzamellocatie; 

 (Optioneel) FO-complex realiseren op de verzamellocatie; 

 (Optioneel) IBT/OBT locatie realiseren op de verzamellocatie; 

 (Optioneel) Cellencomplex Vogelstraat vervangen door uitbreiding cellencomplex op de 

verzamellocatie 

 Geactualiseerde fte-gegevens (2019 i.p.v. 2017). 

 

Ruimtelijk programma  

In de vastgestelde projectbrief van juli 2019 is voor de nieuwe verzamellocatie een te realiseren 

programma opgenomen van ca. 55.000 m² bvo. Dit programma is voor een groot deel gebaseerd op 

uitgangspunten uit de businesscase Mathildelaan (februari 2018). De verificatie van dit programma heeft 

geleid tot een gewijzigd programma, waarbij er voor een aantal onderdelen onzekerheid bestaat of ze 

worden opgenomen in het te realiseren programma. Uitgangspunt is dan ook dat de realisatie van de 

verzamellocatie plaatsvindt in verschillende bouwstromen (fasen). Onderstaande tabel geeft inzicht in de 

verschillende bouwstromen en het ruimtelijk programma nadat deze, voor zover mogelijk, is geverifieerd: 

 

 
 
  

Bouwstroom 1 Bouwstroom 2 Bouwstroom 3 Bouwstroom 4 Bouwstroom 5

Kantoor Kantoor Kantoor Kantoor Kantoor

ME loods ME loods ME loods ME loods ME loods

Logistiek Centrum Logistiek Centrum Logistiek Centrum Logistiek Centrum Logistiek Centrum

Korpsgarage Korpsgarage Korpsgarage Korpsgarage Korpsgarage

Cellencomplex (1-2) Cellencomplex (1-2) Cellencomplex (1-2) Cellencomplex (1-2) Cellencomplex (1-2)

Parkeren Parkeren Parkeren Parkeren Parkeren

Forensische Opsporing Forensische Opsporing Forensische Opsporing Forensische Opsporing

IBT/OBT IBT/OBT IBT/OBT

Politieacademie Politieacademie

Cellencomplex (2-2)
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Aan de hand van verdiepende toetsingscriteria zijn de drie percelen geanalyseerd en beoordeeld door de 

Eenheden Oost-Brabant, Landelijke Eenheid en PDC. De gezamenlijke beoordeling leidt tot onderstaand 

overzicht: 

 

 
 

In de afgelopen periode zijn bij de eenheid Oost-Brabant het ELO, EMT, MR en OR geïnformeerd over 

het proces en de analyse van de percelen op basis van de toetsingscriteria. Door de genoemde gremia is 

aangegeven dat er steun wordt verleend aan het voorkeursperceel Landforum. 

 

Bij de Landelijke Eenheid is men ook geïnformeerd en heeft men eveneens aangegeven dat het 

voorkeursperceel Landforum wordt ondersteund. PDC heeft aangegeven volgend te zijn aan eenheid 

Oost-Brabant en de Landelijke Eenheid. 

 

Conclusie en advies 

Op basis van de beoordeling door de eenheden en de sector huisvesting is in gezamenlijkheid 

geconcludeerd dat: 

 Het perceel Esp niet meer opportuun is vanwege de beperkte bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer, de ontsluiting met het hoofdwegenverkeersnet en de risicovolle 

herbegrenzingsprocedure die moeten worden doorlopen. 

 Voor Castiliëlaan geldt dat het huidige ruimtelijk programma niet geheel kan worden gerealiseerd 

op het perceel zoals dat nu is aangeboden. Dit vanwege de toevoeging van de Politieacademie 

(bouwstroom 4). Om dit wel mogelijk te maken is ca. 1,3 ha extra perceel benodigd. De 

mogelijkheden om een groter perceel te verwerven dienen nog te worden onderzocht. 

 Het risicoprofiel van Castiliëlaan (en Esp) is veel hoger dan het risicoprofiel van Landforum. Dit 

vanwege de onzekerheid met betrekking tot de duur van de herbegrenzingsprocedure en of deze 

procedure een positief resultaat zal krijgen. Deze onzekerheid wordt vergroot, omdat de 

gemeente de ambitie heeft om in hetzelfde gebied tijdelijke woningen te realiseren. 

 

Op basis van de conclusies van de eenheden en het projectteam vanuit Huisvesting, luidt het advies om 

een grondreserveringsovereenkomst af te sluiten voor Landforum en vervolgens te starten met de 

volgende fase (fase 2) van het project. 

 

Geadviseerd wordt om een grondreservering af te sluiten voor het gehele perceel (7,4 ha). Reservering 

van het gehele perceel biedt de politie flexibiliteit om gedurende de volgende fase van de businesscase in 

te kunnen spelen op de huisvesting van nog niet voorziene organisatieonderdelen en/of aanpassingen 

van het ruimtelijk programma van de organisatieonderdelen die zijn benoemd in de verschillende 

bouwstromen  

 

 

 

Element
Perceel 1: 

Castiliëlaan

Perceel 2: 

Esp

Perceel 3: 

Landforum

Kenmerken perceel ++ -/+ ++

Bereikbaarheid & Ontsluiting ++ -- ++

Bestemmingsplan & RO-procedures -- -- +

Belemmeringen + ++ +/-

Omgeving +/- + +

Gemiddelde +/- - +

Risico
Zeer hoog - niet 

beheersbaar

Zeer hoog - niet 

beheersbaar

Beperkt - 

beheersbaar

Gewogen conclusie - -- +
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1. Inleiding 

 Achtergrond en aanleiding 

In het huisvestingsplan Oost-Brabant v1.0 staat het project Mathildelaan Eindhoven als AGW, renovatie 

nieuwbouw gecategoriseerd. Het project is opgestart in 2015 en de meest recente versie (versie 1.0 met 

kenmerk Al 00033_0.3_RAP BC Mathildelaan_l 8020 l_ Vl .O_PJO)  van de  business case is op 13 

februari 2018 in de stuurgroep huisvesting vastgesteld. Binnen de eenheid Oost-Brabant is op 8 

november 2018 besloten om, op advies van het ELO, af te wijken van het geadviseerde 

huisvestingscenario in de business case van het cellencomplex.  

 

Het besluit hield in dat het cellencomplex niet op de voorgestelde locatie Veldhoven gehuisvest zou 

worden maar op een locatie in of rondom het noorden van Eindhoven. Reden hiervoor was vooral de 

mogelijkheid om op een later moment het cellencomplex in Den Bosch op een logische locatie samen te 

kunnen voegen met het nieuw te bouwen cellencomplex. ‘Zijn, daar waar het werk is’ was hierin leidend.  

 

Door het in het ELO genomen besluit en het motto ‘zijn, daar waar het werk is’, was het voor een aantal 

diensten een logische stap om in plaats van de Mathildelaan mee te verhuizen naar de locatie in of 

rondom het noorden van Eindhoven. Deze beweging diende als katalysator voor de andere diensten van 

Oost-Brabant ( ) maar ook van de Landelijke Eenheid ( ) en het 

PDC (Logistiek Centrum). De legitimiteit om op de Mathildelaan te blijven kwam langzaam te vervallen.  

 

Deze conclusie is door de Asset Managers van de drie eenheden getrokken, in samenspraak met 

Projectmanagement en de Hoofden Bedrijfsvoering. Vervolgens is deze conclusie door het team Asset 

Management vertaald in een besluitvormende notitie die in januari 2019 in het MT Huisvesting is 

behandeld. In deze notitie werd het MT gevraagd om in te stemmen met: 

 

Scenario 1: het ontwikkelen van een verzamellocatie aan de noordzijde van Eindhoven, inclusief 

korpsgarage en het logistiek centrum.  

 

Dit zorgt automatisch voor een beperktere ontwikkeling op de Mathildelaan. De stuurgroep huisvesting 

Oost-Brabant en het sectorhoofd Huisvesting hebben hier in januari 2019 hiermee ingestemd. 

 
Gelet op de omvang en de complexiteit van het project heeft de Stuurgroep Oost-Brabant in juli 2019 in 
gestemd met de volgende adviezen zoals die zijn opgenomen in de projectbrief (zie bijlage 1): 

A. Het project op te splitsen in twee fases: 

1. verwerving perceel 

2. inrichting + bebouwing perceel  

B. In fase 2 de reguliere projectopdracht pas op te stellen na besluitvorming op de business case 
bebouwing.  

 

Deze businesscase ziet toe op: fase 1: verwerving perceel. In fase 2 zal de inrichting en bebouwing van 

het perceel worden geanalyseerd. Deze businesscase zal worden gestart nadat fase 1 is afgerond. 

 

In hoofdstuk 2 wordt toegelicht dat fase 1 niet leidt tot verwerving van een perceel maar dat fase 1 leidt 

tot het afsluiten van een grondreserveringsovereenkomst voor één van de percelen. Deze businesscase 

ziet toe op het bepalen van een voorkeurslocatie (perceelkeuze) voor de verzamellocatie Eindhoven. 

 Uitgangspunten 

 Deze businesscase ziet niet toe op het effect op de huisvestingssituatie van de Mathildelaan en 

andere locaties die een relatie hebben met de nieuwe verzamellocatie.  

10.2.c 10.2.c
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 Deze businesscase richt zich op aspecten die van invloed zijn op het bepalen van een 

voorkeurslocatie (perceelkeuze) en nog niet in detail op de bebouwing van het perceel. Dit 

behoort bij de businesscase van fase 2. Voor wat betreft de benodigde omvang van de 

bebouwing wordt in deze fase uitgegaan van: 

o De gegevens uit de projectbrief; 

o Gegevens uit de businesscase Mathildelaan; 

o Laatste versie PFT-tabel (09-01-2019) 

o Opgave dienstvoertuigen IVSP (sector Vaar- en Voertuigen) 

o Ruimterekentool versie 3.12 

o Model parkeervraag v.2.0.4 

 De gegevens uit bovenstaande bronnen zijn nog niet geverifieerd met de desbetreffende 

diensten en teams. De resultaten dienen dan ook ter indicatie van de benodigde ruimtebehoefte 

en daarmee de omvang van het perceel. 

 Eventuele wijzigingen in de omvang van de benodigde omvang van de bebouwing leiden niet tot 

wijzigingen in de footprint van de gebouwen en/of omvang van het perceel. 

 Leeswijzer 

Deze businesscase is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt het traject van fase 1 nader  toegelicht 

en in hoofdstuk 3  wordt de relatie tussen de BC Mathildelaan en de BC Verzamellocatie Eindhoven 

inzichtelijk gemaakt. In hoofdstuk 34wordt het te realiseren programma toegelicht en in hoofdstuk 5 

worden de verschillende percelen geanalyseerd. De financiële consequenties worden toegelicht in 

hoofdstuk 6. De conclusie en adviezen staan beschreven in hoofdstuk 7. 
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2. Traject fase 1 

In juli 2019 heeft de gemeente, bij monde van burgemeester Jorritsma, toegezegd dat de politie tot 1-1-

2020 exclusief de gelegenheid krijgt om nader te onderzoek naar de haalbaarheid van het te realiseren 

programma op de drie percelen en voor het maken van de businesscases ten behoeve van de 

huisvesting van diverse organisatie onderdelen van de Politie. In september 2019 is dit bevestigd door 

middel van een exclusiviteitsovereenkomst (zie bijlage 2). 

 

In tegenstelling tot de omschrijving in de projectbrief (fase 1: verwerving perceel) zal er in deze fase geen 

verwerving van het perceel plaatsvinden maar zal het eindresultaat van deze fase zijn dat er een 

grondreservering wordt aangegaan. Voor 1-1-2020 zullen de daartoe bevoegde organen van beide 

organisaties een beslissing nemen voor welke locatie een grondreservering gedaan kan worden. Op deze 

grondreserveringsovereenkomst is het gemeentelijk grondprijzenbeleid van toepassing, dat wil onder 

andere zeggen dat een reserveringsvergoeding verschuldigd is. Hierbij geldt dat beide partijen een intern 

besluitvormingstraject zullen doorlopen. Het interne besluitvormingstraject bij beide partijen kan leiden tot 

een verschil in inzicht van de voorkeurslocatie.  

 

Het initiële traject om te komen tot een grondreserveringsovereenkomst op 1-1-2020 leidt op hoofdlijnen 

tot het volgende besluitvormingstraject bij de politie en de gemeente: 

 7-11-2019:    besluitvorming Politie (stuurgroep huisvesting) m.b.t. de voorkeurslocatie (perceelkeuze) 

 15-12-2019:  standpunt college B&W over voorkeurslocatie 

 1-1-2020:   ondertekenen grondreserveringsovereenkomst 

 

Deze businesscase ziet toe op: de besluitvorming Politie (stuurgroep huisvesting) m.b.t. de 

voorkeurslocatie (perceelkeuze).  

 Vervolgtraject fase 1 

In eerste aanleg heeft de gemeente het volgende proces geschetst met betrekking tot de 

grondreserveringsovereenkomst: 

1. Reserveringsperiode = periode waarin de politie afweegt om wel of niet tot koop over te gaan tot 

moment van tekenen verkoopovereenkomst. 

2. Tekenen van verkoopovereenkomst. 

3. Voorbereiden en procedure bestemmingsplan; voorbereiden omgevingsvergunning; voorbereiden 

vrijmaken en bouwrijp maken terrein. 

4. Overdracht grond na onherroepelijk bestemmingsplan en onherroepelijke omgevingsvergunning. 

 

Voordat de grondreserveringsovereenkomst wordt ondertekend, zal er met de gemeente moeten worden 

onderhandeld over de voorwaarden waartegen de grond wordt gereserveerd.  

 Traject fase 2 

Nadat de grondreserveringsovereenkomst is ondertekend door beide partijen, wordt gestart met het 

opstellen van een projectbrief voor fase 2 en vervolgens met de tweede fase van het project. In deze fase 

van de businesscase zal nader worden ingegaan op de bebouwing en inrichting van het perceel. Na 

afronding van de businesscase fase 2 zal een definitief besluit worden genomen over de verwerving. 

 

Om te komen tot een definitieve verwerving van het perceel zal er naast het interne traject (businesscase: 

‘wat wil de politie realiseren?’) ook een extern traject moeten worden doorlopen. Het externe traject 

betreft het traject met de gemeente en geeft antwoord op de vraag: ‘wat mag/kan de politie realiseren?’. 

In dit externe traject spelen vooral de RO-procedures zoals het opstellen van een bestemmingsplan een 

rol en de stedenbouwkundige randvoorwaarden die door de gemeente worden gesteld. 
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3. BC VerzamelgebouwMathildelaan > BC 

verzamellocatie Eindhoven 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de relatie tussen de businesscase verzamelgebouw 

Mathildelaan en de businesscase Verzamellocatie Eindhoven. De businesscase Mathildelaan 1.0 is op 

13-02-2018 vastgesteld door de stuurgroep huisvesting Oost-Brabant. In versie 1.1 van de businesscase 

d.d. 28-03-2018 zijn de opmerkingen van de stuurgroep verwerkt. Versie 1.1 is door de stuurgroep 

ondertekend en geldt dan ook als uitgangspunt voor het vergelijk in dit hoofdstuk. 

 Businesscase verzamelgebouw Mathildelaan 

In de businesscase verzamelgebouw Mathildelaan wordt geadviseerd om op de locatie Mathildelaan in 

twee fasen vervangende nieuwbouw te plegen en hier het basisteam Eindhoven-Noord te huisvesten. 

Daarnaast wordt geadviseerd om het cellencomplex Eindhoven, de korpsgarage, het logistiek centrum FS 

en DSI niet op de Mathildelaan maar elders te huisvesten. In de businesscase betreft dit variant 2.  

 

Uitgangspunt van deze variant is het realiseren van een nieuwbouwvolume van 18.000 m² bvo op de 

Mathildelaan voor 1.491 fte. Dit betreft voornamelijk kantoren, maar ook faciliteiten voor de surveillance 

honden, een repro en postkamer en 10 ophoudcellen. Daarnaast wordt er op deze locatie een 

parkeerfaciliteit gerealiseerd voor ca. 500 auto’s (12.505 m² bvo). 

 

Op een andere – nog nader te bepalen - locatie dient nog 5.000 m² bvo te worden gerealiseerd voor de 

korpsgarage (1.573 m² bvo), het cellencomplex (2.400 m² bvo), ME-verzamellocatie (n.t.b. m² bvo) en het 

logistiekcentrum van FS (1.104 m² bvo). De totale vastgoedopgave bedraagt daarmee ca. 23.000 m² bvo 

(excl. parkeervoorziening). Dit betreft in totaal 50 fte.  en wordt 

gezien de separate financieringsstromen niet meegenomen in dit vergelijk.  

 Aangepaste uitgangspunten businesscase verzamellocatie Eindhoven 

Zoals in de projectbrief staat omschreven, kent de businesscase verzamellocatie Eindhoven voor 

sommige aspecten andere uitgangspunten dan de businesscase verzamelgebouw Mathildelaan. De 

aangepaste uitgangspunten zijn: 

 Basisteam Eindhoven-Noord en Eindhoven-Zuid niet huisvesten op de verzamellocatie; 

 Korpsgarage, cellencomplex Eindhoven en het logistiek centrum (incl. magazijn) wel huisvesten 

op de verzamellocatie; 

 Opkomstlocatie ME wel huisvesten op de verzamellocatie; 

 (Optioneel) FO-complex realiseren op de verzamellocatie; 

 (Optioneel) IBT/OBT locatie realiseren op de verzamellocatie; 

 (Optioneel) Cellencomplex Vogelstraat vervangen door uitbreiding cellencomplex op de 

verzamellocatie 

 Geactualiseerde fte-gegevens (2019 i.p.v. 2017). 
 
Naast bovenstaande uitgangspunten wordt in de deze businesscase ook een uitgangspunt aangehouden 
m.b.t. de Politieacademie. De mogelijke realisatie van een nieuw IBT/OBT-trainingscomplex op de 
verzamellocatie geeft, samen met een potentiële uitbreidingsbehoefte van één van de zeven locaties van 
Politieacademie, aanleiding om de huisvesting van de politieacademie op de verzamellocatie te 
overwegen. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot gedeeld gebruik van bijzondere voorzieningen.  
 
De politieacademie (BPO) is momenteel gehuisvest op de Vijfkamplaan in Eindhoven. Gedurende de 
volgende fase van de businesscase zal nader moeten worden verkend welke functies van de 
Politieacademie worden toegevoegd aan de verzamellocatie. 

  

10.2.c
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4. Te realiseren programma 

 Algemene uitgangspunten 

Deze businesscase ziet toe op fase 1: perceelkeuze. In fase 2 wordt nader ingegaan op de bebouwing en 

inrichting van het perceel. Deze opsplitsing leidt er toe dat er vooralsnog geen nadere analyse heeft 

plaatsgevonden van de daadwerkelijke ruimtebehoefte en parkeerbehoefte zoals dat wordt gedaan bij 

een reguliere businesscase. In deze fase wordt de ruimtebehoefte bepaald aan de hand van 

uitgangspunten zoals benoemd in par. 1.2. 

 

Daarnaast gelden de principes dat een perceel toekomstige groei (en krimp) van het ruimtelijk programma 

moet kunnen opvangen en dat stijging van het aantal vierkante meters niet per definitie leidt tot stijging 

van het perceeloppervlakte.  

 Verificatie ruimtebehoefte projectbrief 

In de projectbrief is de volgende ruimtebehoefte als uitgangspunt gehanteerd voor de eerste verkenning 

m.b.t. het te verwerven perceel: 

 

 
 

Bovenstaande tabel is voor een groot deel gebaseerd op algemene uitgangspunten en op de gegevens 

uit de businesscase Mathildelaan (februari 2018). In deze fase wordt de opgave van de ruimtebehoefte 

geverifieerd met de meest recente gegevens. In de businesscase fase 2 volgt per onderdeel een 

verdiepende analyse van de ruimtebehoefte.  

 

Voor het realiseren van het programma uit de projectbrief is uitgegaan van 3 bouwstromen (zie bijlage 3). 

Kantoor 

De ruimtebehoefte aan kantoorruimte (12.104 m² bvo) is gebaseerd op de gegevens uit de businesscase 

verzamelgebouw Mathildelaan. De toepassing van de ruimterekentool versie 3.12 en de geactualiseerde 

fte-gegevens leiden tot een ruimtebudget van 14.139 m² bvo en ruimtebehoefte van ca. 11.500 m² bvo. 

Aangezien er in deze fase van het project nog geen gesprekken hebben plaatsgevonden met de 

teamchefs over bijzondere functionaliteiten zijn deze dan ook nog niet doorgevoerd in het rekenmodel.  

 

Uitgaande van bovenstaande redenatie kan worden aangenomen dat het oppervlakte aan kantoorruimte 

(12.100 m²bvo) vooralsnog het uitgangspunt blijft. 

ME loods 

Voor wat betreft de oppervlakte van de ME-loods is gekeken naar de opzet van de opkomstlocatie in 

Amersfoort. Het ruimtebeslag exclusief de logistieke faciliteiten (zie Logistiek Centrum) worden in geschat 

op 700 m² bvo. In de volgende fase zal een nadere analyse moeten worden uitgevoerd naar de 

daadwerkelijke functies die worden geplaatst bij de ME-loods en de benodigde capaciteit in deze regio. 

 

Onderdeel m² bvo footprint terreinopslag

Kantoor 12.104 2.017 1.009

ME loods 700 700 350

Logistiek Centrum 1.104 1.104 552

Korpsgarage 2.100 2.100 1.050

Cellencomplex 4.000 4.000 2.000

IBT/OBT (optioneel) 3.000 1.500 8.500

Forensische Opsporing (optioneel) 2.500 2.500 1.250

Parkeren 30.000 10.000 1.500

Totaal fase 55.508 23.921 16.211
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Logistiek Centrum 

Door het team TLO is in november 2017 een PvE opgesteld voor het logistiek centrum. In dit PvE is 

opgenomen dat ten minste 1.500 m² bvo aan gelijkvloers oppervlakte benodigd is. Hoewel in de 

businesscase Mathildelaan 1.104 m² bvo is opgenomen voor het logistiek centrum, wordt in deze fase 

van de businesscase het metrage uit het PvE aangehouden. 

Korpsgarage 

Vanaf begin 2019 wordt er gewerkt aan een APvE voor korpsgarages. In juli 2019 is visieontwikkeling 

vanuit de afdeling Voer- en Vaartuigen toegevoegd aan de input voor het opstellen van het programma 

van eisen van de korpsgarage. 

 
De belangrijkste verandering is gelegen in de intentie tot het samenvoegen van de Korpsgarage met de 
Dienst Transport tot een nieuwe regionale of grootstedelijke ‘Mobiliteitshub’, waar naast de primaire 
functies van de Korpsgarages (quickservice, motoren, specialistische op- en inbouw en schadeherstel) er 
ook huisvesting wordt geboden aan de takeldiensten, transportdiensten en het materieel dat wordt 
ingezet bij 2e lijns hulpverlening (o.a. bij calamiteiten / bijzondere gebeurtenissen). 

 

Op basis van eerste ruimteberekeningen van het APvE dient vooralsnog voor de korpsgarage in 

Eindhoven uit te worden gegaan van een benodigde oppervlakte van ca. 2.200 m2 bvo en een 

rangeerterrein voor ca. 60 voertuigen.  

Cellencomplex 

In de BC Cellencomplex OB d.d. 15-08-2018 is een analyse gemaakt van de bezettingsgraad van de 

cellen op de Mathildelaan en Vogelstraat in Den Bosch. Deze analyse leidt tot de volgende conclusies: 

 Vervanging cellencomplex Mathildelaan: 30 cellen + 5 ophoudkamers 

 Vervanging cellencomplex Mathildelaan en Vogelstraat: 60 cellen + 12 ophoudkamers 

 Oppervlakte per cel bij een standalone cellencomplex: 50 m² bvo 

 Oppervlakte per cel bij een niet standalone cellencomplex: 40 m² bvo 

 

Bij vervanging van het cellencomplex Mathildelaan geldt een globale ruimtebehoefte van 1.750 m² bvo. 

Als zowel het cellencomplex Mathildelaan als Vogelstraat worden vervangen dan is de globale 

ruimtebehoefte 3.600 m² bvo.  

 

In de projectbrief is een omvang van 4.000 m² bvo opgenomen voor het vervangen van de 

cellencomplexen Mathildelaan en Vogelstraat. De verificatie leidt tot een afname van 400 m² bvo.  

 

 

IBT/OBT 

De huisvesting van OBT en IBT-centra maakt geen deel uit van het Huisvestingsplan 2025 van de Politie. 

De huisvesting van OBT en IBT-centra wordt gezien als een van de specials van de huisvesting van de 

Politie. Er is tijdens de ontwikkeling van het huisvestingsplan geen visie op IBT-centra ontwikkeld en geen 

ruimteboek van IBT-ruimten (de bouwstenen).  

 

De vernieuwde werkwijze binnen IBT (IBT Nieuwe Stijl) is vastgesteld in het KLO van 10 november 2014. 

Dit gaat specifiek over de werkwijze en vernieuwde aanpak binnen IBT. Een van de belangrijke punten 

hieruit is dan men meer contextgericht wil gaan trainen. Dit vraagt om een nieuwe kijk op de wijze van 

trainen en de ruimten die daarvoor nodig zijn. Er wordt dan ook gewerkt aan een concept voor IBT 

praktijkoefenruimten binnen team BIO van de afdeling Huisvesting van het PDC.  

 

In het proces om te komen tot een nieuw IBT concept, wordt gezamenlijk opgetrokken met de PA. Dit 

gebeurt vanuit de gedachte dat de PA gebruik zal kunnen maken van dezelfde bouwstenen als OBT. Het 

is daarbij denkbaar dat OBT en de PA vervolgens ook gebruik kunnen gaan maken van dezelfde 

trainingscentra in de toekomst. Daarnaast speelt de verhoging van het aantal uren RGTP uren per RTGP-

plichtige collega. 



Pagina 17 van 44 

 

In de Politie-CAO is afgesproken dat het aantal uren RTGP in 2016 en 2017 verhoogd zou moeten 

worden van 32 naar 42 per RTGP-plichtige collega. In de praktijk wordt nu nog veelal gericht op 32 uur. 

Bij de nieuwe locaties moet rekening gehouden worden met deze uitbreiding van uren, die mogelijk 

invloed heeft op de omvang van de IBT-locaties.  

 

De verschillende ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de bouwstenen (ruimtetypologieën) van een 

oefencentrum, de benodigde aantallen van de verschillende bouwstenen, de wijze waarop er hierin 

getraind gaat worden, de omvang van de groepen die parallel getraind moeten worden etc. Vooralsnog is 

het in deze fase van het proces nog niet mogelijk om concreet aan te geven wat het programma van een 

IBT-centrum inhoudt.  

 

De ruimtebehoefte van een IBT-locatie wordt vooral bepaald door de behoefte aan grond en niet zozeer 

door de behoefte aan vierkante meters gebouw. Van 7 bestaande solitaire IBT-locaties is het 

perceeloppervlak opgevraagd. Deze lopen uiteen van circa 7.000 m² tot bijna 24.000 m². Dit verschil kan 

deels verklaard worden door ruimte die is opgenomen voor specifieke IBT-trainingsfaciliteiten op de 

locatie, zoals een hondentrainingsterrein, maar ook eventuele aanverwante processen, die een plek op 

het terrein hebben gekregen, zoals een logistiek centrum of een opkomstplaats voor de ME. Het 

gemiddelde terreinoppervlak van de 7 centra is bijna 14.000 m². Ervan uitgaand dat hier voor Eindhoven 

geen rekening gehouden hoeft te worden met aanverwante processen en parkeren (deze meters landen 

elders op de verzamellocatie kan vooralsnog uitgegaan worden van een grondoppervlakte van 10.000 m² 

tot 15.000 m².  

Forensische Opsporing 

De oppervlakte voor FO is gebaseerd op signalen dat het huidige pand (Parmentiereweg) te klein is en 

dat diverse functionaliteiten op een andere locatie zijn ondergebracht. Vooralsnog is geen nader 

onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte van FO en blijft de aanname van 2.500 m² bvo en 3.000 m² 

terrein gehandhaafd. 

 Politieacademie 

Voor wat betreft de huisvesting van de Politieacademie op de verzamellocatie wordt in deze fase 

uitgegaan van het huidige metrage m² bvo en footprint. Voor wat betreft het aantal additioneel te 

realiseren parkeerplaatsen wordt uitgegaan van 125 parkeerplaatsen voor de studenten/cursisten. Dit is 

gelijk aan de huidige situatie 

 

Als de Politieacademie wordt verhuisd naar de verzamellocatie zal daar ook een passende buitenruimte 

worden gefaciliteerd. Uitgangspunt in deze fase van het traject is dat de benodigde buitenruimte ca. 5.000 

m² groot is en dat de bijzondere voorzieningen als klimtoren etc. worden gedeeld met IBT. De mate van 

synergie tussen IBT en de Politieacademie zal in de volgende fase nader worden onderzocht. Daarnaast 

wordt er gewerkt aan het huisvestingsconcept van de Politieacademie. 

 

Voorgaande uitgangspunten leiden tot een ontwikkeling van ca. 5.500 m² bvo, een footprint van ca. 2.750 

m² en een terreinopslag van 5.000 m².  

 Bouwstromen 

Zoals opgenomen in de projectbrief geldt voor IBT/OBT dat er momenteel onderzoek wordt verricht naar 

de landelijke spreiding van de locaties. Voor de regio zuid-3 (Zeeland West-Brabant, Oost-Brabant en 

Limburg) wordt onderzocht hoe de IBT/OBT-locaties worden geprojecteerd. Hierin is de locatie Eindhoven 

één van de kansrijke scenario’s. Naast IBT/OBT wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de 

Forensische Opsporing Oost-Brabant te plotten op de verzamellocatie. Zowel IBT/OBT als Forensische 

Opsporing worden beschouwd als twee separate bouwstromen die los staan van het initiële programma 

wat op de verzamellocatie is geplot. 
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Bouwstroom 1 Bouwstroom 2 Bouwstroom 3 Bouwstroom 4 Bouwstroom 5

Kerngegevens

fte 980 1.058 1.092 1.140 1 211

dienstvoertuigen 282 305 308 313 318

bezoekers 36 38 138 263 272

Kantoor 25 25 25 25 25

ME loods 0 0 0 0 0

Logistiek  Centrum 0 0 0 0 0

Korpsgarage 2 2 2 2 2

Cellencomplex (1-2) 9 9 9 9 9

Parkeren 0 0 0 0 0

Forensische Opsporing 2 2 2 2

IBT/OBT 100 100 100

Politieacademie 125 125

Cellencomplex  (2-2) 9

Opgave parkeerplaatsen

Vraag ten gevolge van woon-werkverkeer 248 268 278 293 306

Vraag ten gevolge van bezoekers 14 14 114 239 242

Vraag ten gevolge van dienstvoertuigen 282 305 305 313 318

Totaal aantal parkeerplaatsen 544 587 697 845 866

Oppervlakte parkeerplaatsen (25m² per p.p.) 13.600 14.675 17.425 21.125 21.650

Qua gebruikers worden drie hoofdgroepen onderscheiden: medewerkers (woon-werkverkeer), bezoekers 

en dienstvoertuigen. Het parkeermodel leidt per bouwstroom tot de volgende theoretische 

parkeerbehoefte. In bijlage 5 is de volledige analyse van de parkeerbehoefte weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitkomst van de analyse betreft een indicatie van de parkeerbehoefte. In de volgende fase zal de 

daadwerkelijke parkeerbehoefte nader worden geanalyseerd. Eén van de vijf criteria die door de eenheid 

is opgesteld bij het beoordelen van de percelen, betreft het voorkomen van (parkeer)overlast in de directe 

omgeving. Dit betreft een randvoorwaarde vanuit de eenheid. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen 

dient hier op toe te zien  

 Aantakking op (strategische) kaders 

Op conceptmatig niveau is door BIO een eerste verkenning gedaan naar het ruimtelijk programma. Het 

doel hiervan is om na te gaan of het ruimtelijk programma niet tegenstrijdig is aan de (deels nog op te 

zetten) strategische vastgoedkaders en in welke mate mogelijk toekomstige ontwikkelingen kunnen 

worden gefaciliteerd. In dit kader zijn de volgende aandachtspunten meegegeven: 

 De verzamellocatie kan worden beschouwd als een campus. Vanuit dit perspectief kan mogelijk 

een andere samenstelling van panden en functies worden overwogen; 

 De wenselijkheid om het FO onderzoekscentrum en de kantoorfuncties samen te voegen in één 

pand dient nog te worden bepaald. Het perceel dient dan ook voldoende mogelijkheden te 

hebben om vergroting van de footprint te accommoderen. 

 Bij FO spelen er diverse ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting, waarbij rekening moet worden 

gehouden met uitbreiden/afschalen. Daarbij geldt dat FO niet allemaal gelijkvloers hoeft te 

worden gehuisvest. 

 Op strategisch niveau dient rekening te worden gehouden met de mate waarin panden ieder 

afzonderlijk afstootbaar zijn. Dit heeft mogelijk effect op optimale positionering van een 

pand/functie op het perceel. 

 In het licht van de visie op mobiliteit zal in de volgende fase nog een zorgvuldige afweging plaats 

te vinden van het aantal te realiseren parkeerplaatsen. 

 Het heeft de sterke voorkeur om het cellencomplex in één bouwlaag te realiseren. Hierbij geldt 

dat dit niet per definitie een losstaand gebouw betreft. Het heeft de voorkeur om het 

cellencomplex samen te voegen met een ander gebouw. Door BIO zal de komende periode 

worden gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘bouwsteen’ waarin dergelijke eisen worden 

opgenomen. 

 

Bovenstaande aandachtspunten betreffen een eerste analyse waarin alleen is gekeken naar elementen 

die bepalend zijn voor de omvang en vorm van het perceel.  
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 Te realiseren programma 

Op basis van het initiële programma in de projectbrief, de verificatie van dit programma, het huidig 

ruimtegebruik van de Politieacademie aan de Vijfkamplaan en de parkeerbehoefte conform het 

parkeermodel ontstaat onderstaand beeld met betrekking tot het te realiseren programma: 

 

 
 

 
Zoals blijkt uit de verificatie van het programma is er in deze fase van het traject nog geen zekerheid of 

uiteindelijke alle bouwstromen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd op de verzamellocatie. Dit wordt 

pas in de volgende fase van de businesscase inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is er ook nog onzekerheid 

over de omvang van de bouwstromen. Dit is in onderstaande illustratie schematisch weergegeven: 

 

 
Bouwstroom 3 (IBT/OBT-complex) en Bouwstroom 4 (Politieacademie) hebben, op basis van de huidige 

uitgangspunten, een forse terreinoppervlakte nodig. Gelet op de ontwikkelingen bij zowel IBT/OBT als de 

Politieacademie voor wat betreft het huisvestingsplan en de huisvestingsconcepten dient op dit moment 

een marge te worden aangehouden voor het uiteindelijk benodigde terreinoppervlakte. Deze 

ontwikkelingen leiden ook tot een onzekerheid over kans dat deze functies op de verzamellocaties 

worden geplaatst. 

 

Om de ontwikkelingen van IBT/OBT en de Politieacademie ook in de toekomst te kunnen faciliteren wordt 

bij de verwerving van het perceel uitgegaan van een overmaat t.o.v. het geverifieerde programma. In fase 

2 van de businesscase wordt onderzocht in hoeverre bepaalde functies van de Politieacademie en 

IBT/OBT kunnen worden gecombineerd. 

 

Onderdeel m² bvo footprint terreinopslag Totaal terreinoppervlak

Kantoor 12.104 2.017 1.009 3.026

ME loods 700 700 350 1.050

Logistiek Centrum 1.500 1.500 750 2.250

Korpsgarage 2.200 2.200 2.600 4.800

Cellencomplex  (1-2) 1.750 1.750 875 2.625

Parkeren 20.000 5.000 1.500 6.500

Forensische Opsporing 2.500 1.250 3.000 4.250

IBT/OBT 3.000 3.000 12.000 15.000

Politieacademie 5.500 2.750 5.000 7.750

Cellencomplex  (2-2) 1.850 1.850 925 2.775

Totaal 51.104 22.017 28.009 50.026

Bouwstroom 1 Bouwstroom 2 Bouwstroom 3 Bouwstroom 4 Bouwstroom 5

m² bvo gebouw 31.254 34.754 39.754 49.254 51.104

footprint (m²) 13.167 14.417 17.417 20.167 22.017

terreinopslag (m²) 7.084 10.084 22.084 27.084 28.009

totaal terreinoppervlak (m²) 20.251 24.501 39.501 47.251 50.026

4.250 15.000 7.750 2.775extra terreinoppervlak t.o.v. vorige 

bouwstroom (m²)
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5. Analyse percelen 

 Totstandkoming selectie percelen 

Vanaf maart 2019 zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Eindhoven over percelen die mogelijk 

geschikt zouden zijn om de gevraagde ruimtebehoefte te kunnen accommoderen. Hierbij is uitgegaan van 

de ruimtebehoefte zoals opgenomen in de eerste tabel van par. 3.4. Dit heeft geleid tot een longlist van 

17 percelen (zie bijlage 6) die (grotendeels) in eigendom zijn van de gemeente. 

 

Aan de hand van algemene toetsingscriteria (bijlage 7) is een selectie gemaakt van drie percelen die 

opportuun zijn De toetsingscriteria zijn door de sector huisvesting opgesteld in samenspraak met de drie 

betreffende eenheden (Eenheid Oost-Brabant, Landelijke Eenheid en PDC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle drie de percelen geldt dat de gemeente Eindhoven heeft toegezegd dat de Politie tot 1 januari 

2020 exclusief de gelegenheid krijgt om nader te onderzoek naar de haalbaarheid van het te realiseren 

programma en voor het maken van de businesscases ten behoeve van de huisvesting van diverse 

organisatie onderdelen van de Politie.  

 

Voor 1 januari 2020 zullen de daartoe bevoegde organen van beide organisaties een beslissing nemen 

voor welke locatie een grondreservering gedaan kan worden. Op deze grondreservering is het 

gemeentelijk grondprijzenbeleid van toepassing, dat wil onder andere zeggen dat een 

reserveringsvergoeding verschuldigd is. Hierbij geldt dat beide partijen een intern besluitvormingstraject 

zullen doorlopen. Het interne besluitvormingstraject bij beide partijen kan leiden tot een verschil in inzicht 

van de voorkeurslocatie.  

Perceel 1: 

Castiliëlaan 

Perceel 2: 

Esp 

Perceel 3: 

Landforum 



Pagina 22 van 44 

 

 Perceel 1: Castiliëlaan  

Algemene omschrijving perceel 

Het perceel aan de Castiliëlaan (ca. 4,9 ha) ligt aan de noordzijde van 

Eindhoven in de wijk Blixembosch nabij de Randweg Eindhoven (A50) 

en is geheel in eigendom van de gemeente. De locatie is goed 

bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer vanaf Station 

Eindhoven (HOV-halte op 100m, 5 bussen per uur). In de directe 

omgeving van het perceel bevinden zich op dit moment een school, een 

zorginstelling en woningen. Voor de nabije toekomst worden er door de 

gemeente concrete plannen gemaakt om 500 tijdelijke woningen te 

realiseren. 

Bestemmingsplan en RO-procedures 

Het vigerende bestemmingsplan (Blixembosch) dateert uit 1985 en kent 

voor dit gebied de bestemming ‘Openbare doeleinden’. De meest 

relevante bouwregels uit het huidige bestemmingsplan zijn: 

 Het bebouwingspercentage van ‘openbare en/of bijzondere 

gebouwen’ is maximaal 40%.  

 Maximale bouwhoogte is 8 m 

 

De locatie ligt in de hoofdstructuur Gemengd landelijk gebied met o.a. de aanduiding ‘Verstedelijking 

afweegbaar’. Gelet op de omvang van de nieuwe verzamellocatie is het noodzakelijk om dit gebied als 

stedelijk gebied te kenmerken. Hiertoe is een herbegrenzingsprocedure benodigd. Een 

herbegrenzingsprocedure verloopt via de Provincie (Gedeputeerde Staten). Een verzoek tot 

herbegrenzing kan pas worden ingediend nadat een voornemen daartoe voor inspraak ter inzage heeft 

gelegen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan waar de wijziging betrekking op heeft. De verwachte 

doorlooptijd van een herbegrenzingsprocedure is ca. 12-18 maanden en loopt (deels) parallel met de 

bestemmingsplanherziening. Als input voor de herbegrenzingsprocedure is een voorontwerp van het 

bestemmingsplan noodzakelijk. 

 

Omdat de bouwregels in het huidige bestemmingsplan niet passend zijn voor de nieuwe verzamellocatie 

zal, naast de herbegrenzingsprocedure een bestemmingsplanherziening moeten worden aangevraagd. 

De behandelprocedure van een bestemmingsplanherziening is ca. 1 jaar en een beroepsperiode bij de 

Raad van State eveneens 1 jaar. Verder zal rekening moeten gehouden met een voorbereiding- en 

ontwerpperiode van ca. 2 – 2,5 jaar. Dit leidt tot een ingebruikname per medio 2026. 

 

 
 

Let op: bovenstaande indicatie van de planning geldt alleen voor de bouwstromen 1-2-3. Verdere 

uitwerking van de planning vindt plaats in de volgende fase. Daarnaast geldt het uitgangspunt dat dit als 

één project wordt uitgevoerd en niet als een programma met verschillende deelprojecten. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Besluitvormingstraject Politie

Besluitvormingstraject Gemeente

Vooroverleg Provincie tbv herbegrenzingsprocedure

Voorontwerp bestemmingsplan

Herbegrenzingsprocedure

Bestemmingsplanprocedure

Beroepsperiode Raad van State

Voorbereidingsperiode Politie (PvE, aanbesteding, ontwerp, etc)

Aanbesteding

Realisatieperiode

Inrichten, verhuizen en ingebruikname

20262019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Relevante belemmeringen 

 Ca. 20-25% van het gebied bevindt zich in het invloedsgebied van de A2 (straal van 200m). In dit 

gebied is het niet toegestaan om verminderd zelfredzame personen te huisvesten (bijv. 

cellencomplex). 

 Het gebied bevindt zich binnen het risico van chemiebedrijf Van Den Anker, waardoor het 

groepsrisico moet worden verantwoord d.m.v. een berekening. 

 Het betreft een archeologisch waardevol gebied; 

Inpassingsstudie perceel 

In bijlage 8 is de inpassing van het globale ruimteprogramma weergegeven. Op hoofdlijnen leidt deze 

inpassing tot de volgende aandachtspunten: 

 Uitgaande van het huidige ruimtelijk programma is het niet mogelijk om het volledige programma 

op dit perceel te realiseren. Dit wordt veroorzaakt door de vorm van het perceel en de omvang 

van het volledige ruimtelijk programma. Om het gehele ruimtelijk programma te kunnen realiseren 

is er ca. 1, ha extra benodigd (totaal 6,3 ha). De mogelijkheid om extra grond te verwerven is nog 

niet verkend. 

 Het perceel is redelijk generiek indeelbaar. Om de indeelbaarheid te vergroten is het noodzakelijk 

om een herkaveling van het perceel door te voeren. Hierbij geldt het risico dat dit niet mogelijk is; 

 Voor een goede ontsluiting van het perceel is het mogelijk noodzakelijk om een extra 

ontsluitingsmogelijkheid te realiseren; 

 Een gedeelte van het perceel (ca. 20-25%) bevind zich in een invloedsgebied van de snelweg. In 

dit gebied is het niet toegestaan om niet-zelfredzame personen te huisvesten, derhalve is een 

cellencomplex in dit gebied niet toegestaan. 

Risico’s 

 Ten aanzien van de RO-procedure gelden de volgende risico’s: 

o Gedeputeerde Staten neemt niet tijdig genoeg een (positief) besluit over de 

aangevraagde herbegrenzing. Hierbij geldt eveneens dat de duur van het vooroverleg 

onzeker is (zowel bij de herbegrenzingsprocedure als bestemmingsplanherziening). 

o De nieuwe ontwikkeling is mogelijk in strijd met de Interim Omgevingsverordening van de 

Provincie (Samenvoeging van alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving). 

o Er is een kans op compensatieplicht van het leegstaande vastgoed. 

o Mogelijk risico op planschade. 

 Op een gedeelte van het perceel bevindt zich een dekzandrug. Dit kent een hoge archeologische 

waarde, waarbij de mogelijkheid bestaat dat nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en 

middeleeuwen worden ontdekt. Het risico is dat de bouwperiode vertraging oploopt. 

 De gemeente heeft in een eerder stadium aangegeven dit gebied te willen inzetten om de 

woningvoorraad binnen de gemeente te verhogen en hier ca. 500 tijdelijke woningen te 

realiseren. Indien in dit gebied ook een omvangrijke politielocatie wordt gerealiseerd heeft de 

gemeente tegenstrijdige belangen en ontstaat een verhoogd risico op politieke weerstand tegen 

de realisatie hiervan en dat hierdoor de planvormingsperiode substantiële vertraging oploopt. 

Hierbij geldt ook het risico dat er door de politie geen/onvoldoende invloed kan worden 

uitgeoefend binnen het politieke speelveld. 
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 Perceel 2: Esp 

Algemene omschrijving perceel 

Het perceel ‘Esp’ (ca. 6,5 ha) ligt aan de noordoostzijde van 

Eindhoven nabij de Randweg Eindhoven en is voor het 

grootste in eigendom van de gemeente, een ander deel is in 

particuliere eigendom. De ontsluiting met de A50 en andere 

hoofdwegen in de omgeving redelijk. Daarnaast is er een zeer 

matige verbinding met het openbaar vervoer (HOV-halte op 1 

km, 2 bussen per uur) vanaf het Station Eindhoven. In de 

directe omgeving bevindt zich een bedrijventerrein en enkele 

woningen, door de landelijke ligging zijn er in de omgeving 

voornamelijk agrarische gronden.  

Bestemmingsplan en RO-procedures 

Het vigerende bestemmingsplan (Buitengebied) dateert uit 

2008 maar daarnaast is er een bestemmingsplan Buitengebied 

2019 dat momenteel voorontwerpfase zit. In het 

bestemmingsplan Buitengebied 2019 is voor dit gebied de 

bestemming ‘Agrarisch’ (ca. 85%), ‘Wonen’ (ca. 10%) en 

‘Bedrijf (ca. 5%) opgenomen. Daarnaast kent dit gebied een 

hoge cultuurhistorische waarde.  

 

De bestemming ‘agrarisch’ kent geen mogelijkheden om bebouwing toe te staan. De meest relevante 

bouwregels voor de bestemming ‘Bedrijf’ zijn: 

 de maximum bouwhoogte is 10 m en de maximum goothoogte is 6 m;  

 de maximum inhoud is 600 m3; 

 

Daarnaast geldt dat de omliggende eventuele bebouwing in de directe omgeving een maximale hoogte 

kent van 10 meter.  

 

De locatie ligt in de hoofdstructuur Gemengd landelijk gebied met o.a. de aanduiding ‘Verstedelijking 

afweegbaar’. Gelet op de omvang van de nieuwe verzamellocatie is het noodzakelijk om dit gebied als 

stedelijk gebied te kenmerken. Hiertoe is een herbegrenzingsprocedure benodigd. Derhalve gelden 

dezelfde procedures als bij de locatie Castiliëlaan. 

 

 
 

Let op: bovenstaande indicatie van de planning geldt alleen voor de bouwstromen 1-2-3. Verdere 

uitwerking van de planning vindt plaats in de volgende fase. Daarnaast geldt het uitgangspunt dat dit als 

één project wordt uitgevoerd en niet als een programma met verschillende deelprojecten. 

 

Relevante belemmeringen 

 Geen relevante belemmeringen 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Besluitvormingstraject Politie

Besluitvormingstraject Gemeente

Vooroverleg Provincie tbv herbegrenzingsprocedure

Voorontwerp bestemmingsplan

Herbegrenzingsprocedure

Bestemmingsplanprocedure

Beroepsperiode Raad van State

Voorbereidingsperiode Politie (PvE, aanbesteding, ontwerp, etc)

Aanbesteding

Realisatieperiode

Inrichten, verhuizen en ingebruikname

20262019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Inpassing perceel 

In bijlage 8 is de inpassing van het globale ruimteprogramma weergegeven. Op hoofdlijnen leidt deze 

inpassing tot de volgende aandachtspunten: 

 Het volledige programma kan worden gerealiseerd op het perceel.  

 Het perceel is goed generiek indeelbaar; 

 In de huidige situatie is het perceel alleen ontsloten via het bedrijventerrein. Het is noodzakelijk 

om een extra ontsluiting te maken aan de Eindhovenseweg. Gelet het karakter van de 

Eindhovenseweg (beperkte capaciteit) is het de verwachting dat dit gepaard gaat met een forse 

ingreep. 

 Gelet op de landelijke omgeving zal er meer aandacht moeten zijn voor de omvang en hoogte 

van de gebouwen en de realisatie van groen tussen de gebouwen. 

Risico’s 

 Ten aanzien van de RO-procedure gelden de volgende risico’s: 

o Gedeputeerde Staten neemt niet tijdig genoeg een (positief) besluit over de 

aangevraagde herbegrenzing. Hierbij geldt eveneens dat de duur van het vooroverleg 

onzeker is (zowel bij de herbegrenzingsprocedure als bestemmingsplanherziening). 

o De nieuwe ontwikkeling is mogelijk in strijd met de Interim Omgevingsverordening van de 

Provincie.  

o Er is een kans op compensatieplicht van het leegstaande vastgoed. 

o Mogelijk risico op planschade. 

o Risico van verplichte groencompensatie. 

 Direct naast het beoogde perceel ligt een gebied met een hoge archeologische waarde. Dit leidt 

tot een verhoogd risico op het aantreffen van zaken in de grond met een archeologische waarde, 

waarbij in dit geval is aangegeven het mogelijk nederzettingen uit de late middeleeuwen betreft. 

Dit heeft mogelijke consequenties voor de bouwperiode. 

 Het beoogde bouwvolume op dit plot en de hierbij benodigde hoogte is sterk afwijkend van de 

essentie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’ waarin vooral laagbouw en beperkte 

bouwvolumes zijn opgenomen. Dit leidt tot een verhoogd risico als het gaat om de kans om een 

procedure van een bestemmingsplanherziening en herbegrenzingsprocedure succesvol te 

doorlopen. 

 Een gedeelte van het beoogde perceel is in particuliere eigendom. Indien dit gedeelte niet kan 

worden verworven, ontstaat een verhoogd risico op bezwaarmaking. 

 Perceel 3: Land Forum 

Algemene omschrijving perceel 

Het perceel Land Forum (ca. 4,9 ha + 2,5 ha) ligt aan de 

westzijde van Eindhoven nabij de N2 en is voor het grootste in 

eigendom van de gemeente, een ander deel is in particuliere 

eigendom. De volkstuinen bevinden zich op de grond van de 

gemeente en zullen bij verkoop van de grond aan de politie 

elders worden geplaatst. De ontsluiting met de N2 en andere 

hoofdwegen in de omgeving is zeer goed. De doorstroming 

van het verkeer is wel een aandachtspunt. Daarnaast is er een 

zeer goede verbinding met het openbaar vervoer (HOV-halte 

op ca. 400m, 13 bussen per uur) vanaf het Station Eindhoven. 

In de directe omgeving bevindt zich een woonwijk, een 

McDonalds en een Park & Ride. 

Bestemmingsplan en RO-procedures 

Voor het betreffende perceel is geen nader bestemmingsplan 

opgesteld. Het perceel valt onder het masterplan Meerhoven- 

1999 en kent de globale functie van ‘‘Kantoren en Regionale 
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De financiële voorwaarden die de gemeente heeft gesteld zijn: 

 Een reserveringsvergoeding van  per maand; 

 Een vergoeding van  voor de kosten die door het gemeentelijk apparaat worden gemaakt 

m.b.t. de planvorming. Als na loop van tijd blijkt dat deze vergoeding niet toereikend is dan zal 

een nieuwe vergoeding van  moeten worden betaald. 

 De vergoeding voor het gemeentelijk apparaat wordt verrekend als er uiteindelijk een 

koopovereenkomst voor het perceel wordt afgesloten, als er geen koopovereenkomst wordt 

afgesloten dan wordt deze vergoeding niet terugbetaald. 

 De reserveringvergoeding wordt niet verrekend / terugbetaald. Ook niet als er een 

koopovereenkomst wordt afgesloten. 

De uiteindelijke (financiële) voorwaarden waartegen de grondreserveringsovereenkomst zal worden 

afgesloten zullen inzichtelijk worden als de onderhandelingen met de gemeente zijn afgerond. 

 Indicatieve investeringsramingen 

Op basis van het ruimtelijk programma is een eerste indicatieve investeringsraming opgesteld. Deze 

raming is hieronder weergegeven. De uitgebreide indicatieve investeringsraming is weergegeven in 

bijlage 9. 

 

 

De belangrijkste uitgangspunten die behoren bij bovenstaande investeringsraming zijn: 

 Prijspeil 2019 (marktwerking en prijsstijgingen tot start bouw niet meegenomen); 

 De realisatie van alle gebouwen wordt als één project gezien; 

 Op basis van (deels indicatieve) kengetallen. 

 Kengetal IBT (bouwstroom 3) op basis van kengetallen IBT Sevenum.  

 Raming Politieacademie o.b.v. IBT met andere verhouding van functies. 

 

Bovenstaande investering is exclusief o.a. sloopkosten, grondkosten (zie par. 5.1), ICT, losse inrichting, 

eventueel tijdelijke huisvesting, etc. 

 

Bouwstroom 3 (IBT/OBT-complex) en Bouwstroom 4 (Politieacademie) kennen een grote mate van 

onzekerheid als gaat om het ruimtelijk programma en de mate waarin synergie, en daarmee efficiënt 

ruimtegebruik, kan worden behaald op de verzamellocatie. De investeringsramingen voor deze 

bouwstromen kennen dan ook dezelfde mate van onzekerheid en zullen in de volgende fase nader 

moeten worden geanalyseerd. 

 Indicatieve exploitatieramingen 

In onderstaand overzicht worden indicatieve exploitatieramingen van bouwstroom 1 en 2 vergeleken met 

de exploitatieresultaten (2018) van de panden die worden afgestoten. De indicatieve exploitatieraming 

van de overige bouwstromen kent in deze fase teveel onzekerheden en is in deze fase van de 

businesscase niet doorgerekend.  

 

Onderdeel Investeringsraming Bouwstroom 1 Bouwstroom 2 Bouwstroom 3 Bouwstroom 4 Bouwstroom 5

Kantoor

Korpsgarage

Logistiek Centrum

ME Loods

Cellencomplex 

FO

IBT-complex

Politieacademie

Parkeren

Parkeren terrein/maaiveld

Totaal

10.2.b

10.2.b

10.2.b

10.2.b
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7. Conclusie en advies perceelkeuze 

In bijlage 10 is een overall-vergelijking weergegeven tussen de drie percelen. Deze toetsingsmatrix geeft 

inzicht in de kwaliteitsverhoudingen tussen de verschillende percelen.  

 Analyse Eenheden 

Door de eenheid Oost-Brabant, Landelijke Eenheid en PDC zijn toetsingscriteria opgesteld die hebben 

geleid tot de selectie van drie percelen (zie bijlage 7). De analyse door de Eenheden van de drie percelen 

aan de hand van deze toetsingscriteria leidt tot onderstaand overzicht: 

 

 
 

In de afgelopen periode zijn bij de eenheid Oost-Brabant het ELO, EMT, MR en OR geïnformeerd over 

het proces en de analyse van de percelen op basis van de toetsingscriteria. Door de genoemde gremia is 

aangegeven dat er steun wordt verleend aan het sperceel Landforum. 

 

Bij de Landelijke Eenheid is men ook geïnformeerd en heeft men eveneens aangegeven dat het perceel 

Landforum wordt ondersteund. PDC heeft aangegeven volgend te zijn aan eenheid Oost-Brabant en de 

Landelijke Eenheid. 

 Analyse Huisvesting 

Naast de toetsingscriteria van de Eenheden zijn door de sector Huisvesting diverse aanvullende criteria 

opgesteld (zie afwegingsmatrix). De analyse vanuit Huisvesting leidt tot de volgende belangrijkste 

inzichten; 

 

 Het perceel Esp is kwalitatief minder geschikt dan de percelen Castiliëlaan en Landforum. Hier 

ligt vooral de zeer beperkte bereikbaarheid met het openbaar vervoer en ontsluiting van het 

perceel aan ten grondslag. 

 De percelen Castiliëlaan en Esp bevinden zich in een landelijk gebied. Om de ontwikkeling van 

de verzamellocatie mogelijk te maken is het noodzakelijk om een herbegrenzingsprocedure op te 

starten zodat dit gebied kan worden bestempeld als een stedelijk gebied. Daarnaast zal ook een 

reguliere bestemmingsplanherziening moeten worden doorlopen. 
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 Een herbegrenzingsprocedure wordt begeleid en geïnitieerd door de gemeente en verloopt via de 

Provincie. Dit vraagt om een nauwkeurige (proces)afstemming tussen Provincie, gemeente, 

Politie en andere belanghebbenden en leidt tot een grote onzekerheid met betrekking tot de 

doorlooptijd van de procedure. Daarnaast geldt een onzekerheid of de herbegrenzing ook 

daadwerkelijk plaats zal vinden.  

 De gemeente Eindhoven is voornemens om op korte termijn ca. 500 tijdelijke woningen te 

realiseren in het gebied naast het perceel Castiliëlaan. Door tijdelijke woningen te realiseren is 

het voor de gemeente niet noodzakelijk om een herbegrenzingsprocedure te doorlopen. In het 

geval dat de Politie besluit om de nieuwe verzamellocatie op Castiliëlaan te realiseren zal de 

gemeente alsnog een herbegrenzingsprocedure moeten opstarten. Dit leidt tot tegenstrijdige 

belangen binnen de gemeente, omdat in dat geval minder woningen kunnen worden gerealiseerd. 

Het risico hierbij is dat door het college geen akkoord wordt gegeven op het opstarten van een 

dergelijke procedure en/of dat de procedure langer zal duren. 

 Het perceel Landforum ligt in een stedelijk gebied en is door de gemeente aangemerkt als 

concentratie gebied voor stedelijke ontwikkeling. Bij dit perceel wordt volstaan met het doorlopen 

van een reguliere bestemmingsplanherziening. Ook in de toekomstige omgevingsvisie wordt 

ingezet op een stedelijke ontwikkeling van dit gebied, waarbij geldt dat dit gebied zich op de 

strategische lijn tussen Eindhoven Airport en het centrum van de stad Eindhoven bevindt. 

 Gelet op het doorlopen van een herbegrenzingsprocedure voor Castiliëlaan en Esp 

zal de totale planning van Landforum ca. één jaar sneller zijn. 

 Voor Castiliëlaan geldt dat het huidige ruimtelijk programma niet geheel kan worden gerealiseerd 

op het perceel zoals dat nu is aangeboden. Dit vanwege de toevoeging van de Politieacademie 

(bouwstroom 4). Om dit wel mogelijk te maken is ca. 1,3 ha extra perceel benodigd. De 

mogelijkheden om een groter perceel te verwerven dienen nog te worden onderzocht. 

 Het risicoprofiel van Castiliëlaan en Esp is veel hoger dan het risicoprofiel van Landforum. Dit 

vanwege de onzekerheid met betrekking tot de duur van de herbegrenzingsprocedure en of deze 

procedure een positief resultaat zal krijgen. 

 Gezamenlijke beoordeling percelen 

Door de eenheid Oost-Brabant, Landelijke Eenheid en PDC zijn de toetsingscriteria per Eenheid en in 

gezamenlijkheid geanalyseerd en beoordeeld. De gezamenlijke beoordeling leidt tot onderstaand 

overzicht: 

 

 
 

Op basis van bovenstaand overzicht wordt in gezamenlijkheid geconcludeerd dat: 

 Het perceel Esp niet meer opportuun is vanwege de beperkte bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer, de ontsluiting met het hoofdwegenverkeersnet en de risicovolle 

herbegrenzingsprocedure die moeten worden doorlopen. 

 Voor Castiliëlaan geldt dat het huidige ruimtelijk programma niet geheel kan worden gerealiseerd 

op het perceel zoals dat nu is aangeboden. Dit vanwege de toevoeging van de Politieacademie 

(bouwstroom 4). Om dit wel mogelijk te maken is ca. 1,3 ha extra perceel benodigd. De 

mogelijkheden om een groter perceel te verwerven dienen nog te worden onderzocht. 

Element
Perceel 1: 

Castiliëlaan

Perceel 2: 

Esp

Perceel 3: 

Landforum

Kenmerken perceel ++ -/+ ++

Bereikbaarheid & Ontsluiting ++ -- ++

Bestemmingsplan & RO-procedures -- -- +

Belemmeringen + ++ +/-

Omgeving +/- + +

Gemiddelde +/- - +

Risico
Zeer hoog - niet 

beheersbaar

Zeer hoog - niet 

beheersbaar

Beperkt - 

beheersbaar

Gewogen conclusie - -- +
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 Het risicoprofiel van Castiliëlaan (en Esp) is veel hoger dan het risicoprofiel van Landforum. Dit 

vanwege de onzekerheid met betrekking tot de duur van de herbegrenzingsprocedure en of deze 

procedure een positief resultaat zal krijgen. Deze onzekerheid wordt vergroot, omdat de 

gemeente de ambitie heeft om in hetzelfde gebied tijdelijke woningen te realiseren. 

 

 Advies perceelkeuze 

Op basis van de conclusies van de eenheden en het projectteam vanuit Huisvesting, luidt het advies om 

een grondreserveringsovereenkomst af te sluiten voor Landforum en vervolgens te starten met de 

volgende fase (fase 2) van het project. 

 

Geadviseerd wordt om een grondreservering af te sluiten voor het gehele perceel (7,4 ha). Reservering 

van het gehele perceel biedt de politie flexibiliteit om gedurende de volgende fase van de businesscase in 

te kunnen spelen op de huisvesting van nog niet voorziene organisatieonderdelen en/of aanpassingen 

van het ruimtelijk programma van de organisatieonderdelen die zijn benoemd in de verschillende 

bouwstromen. 

 

Zoals omschreven in hoofdstuk 3 zal de definitieve grondverwerving van het perceel plaatsvinden na 

afronding van de volgende businesscase fase. De daadwerkelijke grondverwerving zal plaatsvinden voor 

het gedeelte van het perceel dat daadwerkelijk benodigd is. In bijlage 11 is dit conceptmatig 

weergegeven. 
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8. Colofon 

Projectorganisatie 

Assetmanagement:    

Projectmanagement:    

Team Businesscases:     

Team Vastgoedtransacties:  /  

Kostendeskundige:    

Inpassingsstudie:   JHK Architecten 

Gebruikersgroep:    

 

Advies & support: 

Team Programmeren:    

Overall:     

Financieel:   ,  en  

Team Beleid Implementatie en Ontwikkeling 

 Duurzaamheid:   ,  

 Conceptontwikkeling  ,  &  

Team Businesscases: 

 IBT/OBT:    

 Parkeermodel:    

Team Voer- en vaartuigen: 

 Wagenparkbeheer/ISVP  

 

Risicomanagement:    

  

Gemeente Eindhoven 

Gebiedsontwikkeling:    

Projectmanagement:    

Duurzaamheid:     

Planeconoom:     

 

 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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Bijlage 01: projectbrief 
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Bijlage 02: Overeenkomst m.b.t. exclusiviteit 

percelen 
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Bijlage 03: Schematische weergave fasering 
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Bijlage 04: Te huisvesten formatie 
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Bijlage 05: Analyse parkeerbehoefte 
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Bijlage 06: Overzicht longlist percelen 
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Bijlage 07: Toetsingscriteria Eenheden 
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Bijlage 08: Inpassingsstudie JHK 
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Bijlage 09: Investeringsraming 
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Bijlage 10: Toetsingsmatrix 
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Bijlage 11: Conceptuele weergave 

bouwstromen op Landforum 




