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Onderwerp 

Gentlemen's Agreement Recreatievaart Laarbeek-Helmond 

 

Inhoud 

Laarbeek heeft als ambitie, om als Waterpoort van de Peel een recreatief waterknooppunt te re-

aliseren op de Kop van Aarle-Rixtel. Dit is het gebied dat wordt afgebakend door de kruising van 

het Wilhelminakanaal / Zuid-Willemsvaart en de Albers Pistoriusstraat.  

De ambitie strekt zich uit tot het realiseren van een jachthaven met recreatieve faciliteiten zoals 

overnachtingsmogelijkheden, wellnessfaciliteiten en ondersteunende horeca. Ook onderhoudsfa-

ciliteiten kunnen in het plan worden meegenomen aan de Havenweg aldaar ten zuiden van de 

Aarlese Brug. 

Deze ambities zijn in schetsmatige bewoordingen al eerder vastgelegd in het positioneringsplan 

‘Laarbeek, Waterpoort van de Peel’ en benoemd in de in opdracht van het SRE opgestelde visie 

‘Waterboulevard van de Peel’, waarbij een aantal scenario’s wordt belicht om recreatievaart ge-

zamenlijk met Helmond uit te werken, waarbij de aangrenzende gebieden worden meegenomen 

in het ontwikkelingsperspectief. 

De opmaat naar deze ontwikkelingen wordt gevormd door een uitbreiding van de huidige pas-

santenhaven.  

Rijkswaterstaat heeft aangegeven om medewerking te willen verlenen aan het verzoek tot uit-

breiding, mits Laarbeek en Helmond samen overeenstemming hebben over deze uitbreiding en 

de doorvaart richting Helmond niet definitief wordt geblokkeerd.  

Hierop is afgesproken dat er een gentlemen’s agreement komt tussen de beide gemeenten, 

waarin dit wordt vastgelegd. Dit stuk zal gelden als onderlegger voor Rijkswaterstaat voor de te 

verlenen Waterwetvergunning. 

Bijgaand vindt u de Gentlemen’s Agreement Recreatievaart Laarbeek-Helmond, zoals deze 

ambtelijk door de beide gemeenten is voorbereid en door het college is ondertekend. 

 

De samenwerking met Helmond is zowel noodzakelijk als opportuun. Voor de korte termijn is de 

consensus over de uitbreiding van de passantenhaven noodzakelijk. Op de langere termijn bij de 

ontwikkeling van de gehele Kop van Aarle-Rixtel is de samenwerking noodzakelijk om een kriti-

sche massa te bereiken om als grootschalig regionaal project te worden bestempeld en het 

daarbij behorende draagvlak en middelen te verwerven.  

Daarnaast is de samenwerking wenselijk. Helmond beschikt over een sterk regionaal netwerk 

waar zowel inhoudelijk als financieel winst te behalen valt. Met dit sterke netwerk kan snel een 

groot draagvlak gecreëerd worden bij de provincie en andere partijen. Door het opschalen van 

het project komen we in aanmerking voor grotere subsidiestromen, die ook noodzakelijk zijn om 
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in ieder geval de eerste fases van het project te financieren: planontwikkeling, onderzoek en 

uitwerking (voor zover aan de gemeente). 

Bovendien zijn er afspraken gemaakt om steeds intensiever op Peelniveau samen te werken. 

Dat ligt niet alleen vast in de Strategische Visie van het Peelnetwerk, maar is ook geformuleerd 

in concrete onderwerpen in de business case van de Peelgemeenten.  

Met een dergelijke samenwerking kunnen we ons als regiopartner sterker profileren in niet al-

leen de Peel, maar ook in de Brainportregio.  

Het doel bij de ontwikkeling van de ontwikkeling van de Kop van Aarle-Rixtel moet zijn, om zo-

veel mogelijk deelprojecten hier in onder te brengen, zodat een aantal lokale projecten langs de 

Zuid-Willemsas op Laarbeeks grondgebied gerealiseerd kan worden met deels externe financie-

ring.  

 

Business Case 

Helmond heeft aangegeven, volgend jaar gezamenlijk een business case te willen uitwerken 

over de gezamenlijke ontwikkeling van de Zuid-Willemsas. Hiermee wil men graag garen op de 

klos krijgen. In deze business case wordt de totale ontwikkeling van het gebied onder de loep 

genomen, inclusief de aangrenzende gebieden zoals de Bundertjes, Croy, Overbrug et cetera. 

Zoals aangegeven is het aan ons om zoveel mogelijk lokale projecten in de nabijheid van deze 

as hierop in te voegen, zodat we mogelijk hiervoor gebruik kunnen maken van extern draagvlak 

en externe financiering.  

In de gentlemen’s agreement staat opgenomen dat tot het najaar 2014 is gepland om de busi-

ness case uit te werken. Dat geeft voldoende tijd om voor ons deel een eigen business case op 

te zetten, zodat we goed beslagen ten ijs komen en de regie voor ons stuk in eigen hand hou-

den.  

 

Brug 

In de Gentlemen’s Agreement is een passage opgenomen over de doorvaart naar Helmond. 

Over dit onderwerp valt veel te zeggen. Waar het echter op neer komt is het volgende. Als we 

de ontwikkeling van de Kop van Aarle-Rixtel willen inzetten en (boven-)regionaal draagvlak en 

financiering willen verkrijgen, dan is gepaste openstelling van de brug in de toekomst onont-

koombaar; sterker nog: met de ambities die zijn geschetst moeten wij zelf willen dat er een 

doorvaart komt naar Helmond. In alles wat er over gezegd is, sprak iemand: “Als het daar re-

gent, dan drupt het hier”, oftewel, als daar alles naartoe vaart, komen ze ook bij ons langs. Het 

college pleit er echter voor om de insteek te nemen: “Als het hier regent, dan drupt het daar”. 

Laat re-creatievaartuigen maar doorvaren tot de Julianabrug. Wij moeten zelf zorgen voor een 

aantrekkelijk en onderscheidend aanbod, waardoor toervaarders nog meer redenen hebben om 

naar ons gebied te komen. De provincie heeft aangegeven dat de verbinding tussen stad en 

platte-land een belangrijke pijler is in het nieuwe beleid. Met deze samenwerking kunnen we 

hier in-vulling aan geven en lokaal de vruchten plukken van wat er op provinciaal niveau moge-

lijk wordt. Hiermee is reeds een aanvang gemaakt door de Kop van Aarle-Rixtel aan te melden 

in de projecten Pure Hubs en Rijk van Dommel en Aa. 

Jan Kerkhofs, voorzitter van Peelnetwerk heeft geadviseerd om de ontwikkeling door te trekken 

naar Veghel, die ook bezig is met recreatietoervaart. Door de ontwikkelas te verlengen, zal het 

draagvlak en zullen de financiële mogelijkheden waarschijnlijk alleen maar groter worden. Hij 

adviseerde hierbij ook, om snel alles op orde te hebben, zodat we kunnen starten zodra het mo-

gelijk is. Hoe eerder we beginnen, hoe meer we de regie in handen kunnen houden.  
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Kanttekeningen 

Voor de uitwerking van de samenwerking zijn nog veel ‘mitsen en maren’ te overwegen. Een be-

langrijk standpunt is, dat de brug niet open gaat, voordat er concreet is begonnen aan de reali-

satie van jachthavenfaciliteiten op de Kop van Aarle-Rixtel. Ook zal de verkeerssituatie op de 

Helmondseweg nabij de Aarlese brug aangepast moeten worden, waarmee kosten gepaard gaan 

die niet naar Laarbeek toegerekend kunnen worden. Ook de noordoost-corridor is een bepalende 

factor in het geheel. Aangezien nog altijd niet bekend is wanneer het definitieve tracé vastge-

steld wordt en hoe en wanneer de verdere uitwerking zal plaats vinden, is het lastig – maar wel 

noodzakelijk - om hier iets zinnigs over te zeggen. Het noopt ons in ieder geval na te denken 

over een alternatief scenario.  

 

Met dit verzoek mee te zenden stukken 

Gentlemen's Agreement Recreatievaart Laarbeek-Helmond 

 

Inhoud ter inzage liggende dossier 

      

 

Portefeuillehouder: J.H.C.M. Briels 

 

Naam behandelend ambtenaar: Wendela de Ridder 

 

Het college van burgemeester en wethouders verzoekt 

 

de inhoud van dit onderwerp ter kennis te brengen van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. 


