
Technische vragen GBV (Jannie Roosen) Vaststellen herindelingsregeling 
grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven (AP 9)

1. Waar zijn de financiële consequenties in de op 13-09-2016 ter vaststelling 
voorliggende kwartaalrapportage terug te vinden?

In afwijking van het raadsvoorstel t.a.v. het herindelingsontwerp van 24-05-2016, 
vastgesteld op 14-06-2016, worden de financiële consequenties van de grenscorrectie 
meegenomen in de eerstvolgende kwartaalrapportage nadat de herindelingsregeling door de 
raad is vastgesteld. Immers er moet een formeel besluit zijn voordat de financiële 
consequenties in de kwartaalrapportage worden verwerkt. Na vaststelling van de 
herindelingsregeling zullen de financiële consequenties in de vierde kwartaalrapportage 2016 
worden opgenomen.

2. Kan aangegeven worden of de genoemde kosten ad C 20.000,-- de totale kosten van 
de herindelingsprocedure zijn of zijn dit enkel de kosten zijn die betrekking hebben op 
de over te dragen gronden tussen de gemeenten Eindhoven en Veldhoven waartoe 
nog aparte besluitvorming plaats vindt?

De totale kosten van de gemeentelijke herindelingsprocedure bestaan uit drie onderdelen:
1. Grondprijs grenscorrectie;
2. Onderhoud groen en wegen;
3. Gemeentefonds.

1. Grondprijs grenscorrectie
De voorgestelde grenscorrectie leidt tot een kadastrale overdracht door de gemeente 
Veldhoven aan de gemeente Eindhoven van ongeveer 101.000 m2. De gemeente 
Eindhoven draagt over aan de gemeente Veldhoven ongeveer 59.000 m2.

De koopsom voor de gronden die de gemeente Eindhoven overdraagt en de koopsom 
voor de gronden die de gemeente Veldhoven overdraagt zullen nader worden 
vastgelegd in de financiële verrekening. De waarde van de gronden is over en weer 
onafhankelijk en objectief vastgesteld. De grondprijs is gebaseerd op de gangbare 
uitgangspunten van de onteigening en is gekoppeld aan de functie/bestemming van de 
grond. Gezien de waarde van de gronden ontvangt de gemeente Eindhoven een 
bijbetaling van de gemeente Veldhoven, per saldo circa C 20.000,-. De waarde van de 
gronden die de gemeente Veldhoven ontvangt is hoger in verband met de huidige 
functie/bestemming (bijvoorbeeld bij het park Muggenhol/Groene Spie). In de 
grondruil zit ook een deel grond die nu door de gemeente Eindhoven worden 
overdragen maar buiten de grenscorrectie vallen. Deze gronden zijn in het verleden in 
overleg met/in opdracht van de gemeente Veldhoven door de gemeente Eindhoven 
aangekocht. Hierdoor kon de gemeente park Muggenhol/Groene Spie aanleggen. Dat 
de gemeente Veldhoven dit park zou aanleggen was eerder afgesproken bij de 
ontwikkeling van Meerhoven.
Gronden waar een gemeentelijke weg op ligt of met de bestemming gemeentelijke 
weg/verkeer worden voor een symbolisch bedrag van C 1 á masse (voor het geheel) 
overgedragen. Gronden met een gemeentelijk park of met de bestemming park/groen 
worden overgedragen voor C 25 per m2. Deze C 25 m2 is ook de prijs die in 
Veldhoven is gehanteerd als zogenaamde complexprijs voor de ontwikkeling van o.a. 
Meerstraat, Oerle-Zuid en Zilverackers. Over de grondprijs wordt geen BTW geheven, 
de gemeente is vrijgesteld in de heffing van overdrachtsbelasting.

2. Onderhoud groen en wegen

In het kader van een eerdere grenscorrectie met de gemeente Eindhoven was al 
afgesproken dat de gemeente Veldhoven het onderhoud van het park



Muggenhol/Groene Spie verzorgt en de kosten hiervan draagt. Door de huidige 
grenscorrectie wijzigt het bedrag voor het onderhoudsfonds groen niet.

Een vergelijkbare afspraak is gemaakt naar aanleiding van de aanleg van de 
Hovenring en de reconstructie van de Heistraat/Zoom. Hierbij is afgesproken dat de 
gemeente Eindhoven het onderhoud van de opstelstroken voor de verkeerslichten bij 
de Hovenring en de nieuwe Heistraat/Meerenakkerweg verzorgt en de kosten hiervan 
draagt. Ook hier wijzigt door de huidige grenscorrectie het bedrag voor het 
onderhoudsfonds wegen niet.

Ten aanzien van het onderhoud van de overige wegen veranderd er door de 
grenscorrectie ook niets omdat nagenoeg alle overige wegen in onderhoud blijven bij 
Rijkswaterstaat (N2 en op- en afritten van de N2). Zij blijven ook eigenaar van deze 
wegen.

3. Gemeentefonds

Zoals aangegeven wordt de totale oppervlakte van de gemeente Veldhoven per saldo 
42.000 m2 kleiner. Hierdoor wordt de jaarlijkse bijdrage uit het Gemeentefonds circa 
C 450,- per jaar lager, op een totaal van ruim C 33 miljoen.

De genoemde C 20.000,- zijn dan ook de totale directe kosten van de 
herindelingsprocedure.

3. Is het voldoende dat onder het kopje 'bijlagen' onder 4 de documenten van de 
gemeente Eindhoven met betrekking tot de herindelingsregeling aan de raad zijn 
aangeboden?

Zoals aangeven moet er inderdaad sprake zijn van gelijkluidende besluitvorming in 
Eindhoven en Veldhoven. Daarom is in het aangepaste raadsbesluit van zowel 
Eindhoven als Veldhoven het volgende aangeven (eerste punt van het besluit):
1. Vast te stellen de herindelingsregeling, inhoudende een grenscorrectie tussen 

de gemeenten Eindhoven en Veldhoven, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende tekeningen GRB-20160132 tot en met GRB-20160l35 en de bij dit 
besluit behorende ontwerp-grensbeschrijving;

De tekeningen GRB-20160132 tot en met GRB-20160135 liggen ook ter inzage.


