
Technische vraag inzake bestemmingsplan 'Veldhoven-Noord, herziening Meerstraat- 
Hertgang (PvdA)

1. Wat zouden de kosten zijn van de bouw van ondergrondse parkeervoorziening(en) voor 
deze 5 appartementencomplexen? Is dat misschien nog bekend nav het eerdere 
bestemmingsplan?

Zie ook het antwoord op de vraag n.a.v. de oordeelsvormende raad van 5 september jl. 
Los van de kosten is het ook om andere reden niet langer wenselijk om het parkeren 
halfverdiept of geheel ondergronds op te lossen:

Bij de herontwikkeling van de betreffende locatie zijn vanuit de verschillende disciplines 
de volgende ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd:
» Gebouwen krijgen een "vriéndelijke" alzijdige oriëntatie (geen galerijen bij de entree 

van Veldhoven). De vaste kern met lift en trappen komt hierdoor in het midden te 
zitten waardoor een parkeergarage bouwtechnisch niet mogelijk is.

» In verband met de transparantie in het bouwplan is gekozen voor een andere 
positionering / vormgeving van de gebouwen. Ranke slanke gebouwen die door hun 
vorm en opzet niet geschikt zijn voor het realiseren van een parkeergarage.

» In het aanvankelijke bouwplan was een halfverdiepte parkeergarage voorzien met 
een betonnen wand van 1,5 meter boven maaiveld (niet alleen tussen maar ook 
onder de appartementengebouwen). Om beter aan te sluiten op de woningen aan de 
overzijde en ten behoeve van de verbetering van de beeldkwaliteit is er voor 
gekozen om de appartementen aan de straatzijde op maaiveld te situeren. Hierdoor 
komt het karakter van een woonstraat beter tot zijn recht.

» Vanwege het aanwezige leidingnet zijn er beperkingen aan de locatie voor het 
toepassen van parkeergarages.

Kosten parkeergarage
» Door de stedenbouwkundige gebouwopzet is het niet mogelijk om (efficiënte) 

parkeergarages te maken. Als er sprake is van efficiënte parkeergarages met 
dubbele rijloper, 1 af- en oprit en voorzieningen waar alle appartementen gebruik 
van kunnen maken kan ter indicatie als referentieprijs ca. C 20.000 a C 25.000 per 
parkeerplaats worden gehanteerd. Bij moeilijke situaties loopt deze prijs ter 
indicatie op naar ca. C 30.000 a C 35.000 per parkeerplaats.

» Het betreft met name 2- (< 50 m2 bvo) en 3-kamerappartementen (ca. 75 m2 bvo) 
in de sociale sector. Door de verplichte afname van een ondergrondse parkeerplaats 
ontstaat een toename van de von-prijs tot wel 250Zo waardoor de appartementen 
onbereikbaar worden voor de doelgroep (veelal 1- en 2- 
persoonshuishoudens).

2. In hoeverre heeft dat consequenties voor de huur- en koopprijs van de appartementen 
en wat zou dan die eventuele verhoging zijn (wanneer deze kosten door de 
projectontwikkelaar moeten worden gedragen)?
Zie hiervoor. Los van de ruimtelijke motieven, zou het bouwplan financieel niet 
uitvoerbaar zijn. De taakstelling om en substantieel aantal sociale woningen te 
realiseren kan dan niet worden volbracht.

3. In hoeverre is het mogelijk om dit via de BOVO te financieren?
Het BOVO biedt geen ingang omdat parkeergarages geen openbare voorzieningen 
betreffen.


