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Aan: De Raadsleden van de gemeenteraad van Laarbeek, en 

         Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laarbeek 

         Postbus 190 

         5740 AD  Beek en Donk 

 

 

 

Aarle-Rixtel, 27 november 2010 

 

Betreft: Ontwerp Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant deel D „Brainport Oost‟ 

              Plan-MER Noordoostcorridor, verkeer en bereikbaarheid .  

 

Geachte leden van de Raad,  

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 

 

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft bovengenoemde Plan-MER, verkeer en 

bereikbaarheid bestudeerd en komt tot verrassende conclusies die wij uw Raad, Burgemeester 

en Wethouders niet willen onthouden. Wij vragen u deze conclusies te bestuderen en in te 

passen in uw beslissing omtrent de te nemen stappen bij het opstellen van uw gemeentelijke 

zienswijze richting Gedeputeerde staten en te komen tot beslissingen die geen onherroepelijke 

nadelige gevolgen zullen hebben voor de gemeenschap van Aarle-Rixtel en de leefbaarheid in 

het dorp, beslissingen die op subjectieve gronden genomen zouden kunnen worden gezien 

onze conclusies verder in dit verhaal. 

 

De basis voor onze bestudering is tabel 1.19 van bovengenoemde document op pagina 29 

waarin de effecten van de verschillende alternatieven zijn neergelegd. Deze tabel geeft de 

uitkomsten van de beoordelingen van de onderliggende cijfers. Dit document vormt de basis 

voor bestuurlijke beslissingen en derhalve zijn fouten bij het tot stand komen van de 

uitkomsten in deze tabel funest voor de juistheid van uw beslissingen. 

 

De verschillende criteria hebben wij genummerd van 1 t/m 9 als volgt. 

 

Beoordelingscriteria verkeer en bereikbaarheid 

1. bereikbaarheid clusters Brainport 

2. gevolgen voor verkeer door bewoond gebied 

3. gevolgen voor verkeer groen Middengebied 

4. gevolgen voor verkeer ten Noorden van Wilhelminakanaal 

5. gevolgen voor rijkswegennet 

6. robuustheid van het netwerk bij incidenten 

7. gevolgen voor provinciaal wegennet 

8. verdeling verkeer op de T 

9. verkeersveiligheid 
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1. Criterium bereikbaarheid 

 

 
 

Conclusie: 

Bereikbaarheid van de clusters in Brainport is in het Wilhelmina alternatief gelijk aan de 

beide noordelijke alternatieven!  

Bij de Noordelijke alternatieven is dus de bereikbaarheid van Brainport net zo goed als bij het 

Wilhelmina alternatief! Zelfs bij alleen het opwaarderen van de N279 is de bereikbaarheid 

van Brainport vanuit internationaal perspectief gelijkwaardig aan een situatie met een weg 

langs het Wilhelminakanaal. Wat voegt die weg dan nog toe? 

 

2. Criterium gevolgen voor verkeer door bewoond gebied 

 

De Noordelijke alternatieven geven een duidelijke vermindering van het verkeer door 

de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel (A50: -1900; A58:-1200) terwijl het Wilhelmina 

alternatief juist een verhoging van het aantal voertuigbewegingen te zien geeft. (+700) 

Conclusie: 

-  De Noordelijke alternatieven scoren voor Laarbeek aanzienlijk beter dan het   

   Wilhelmina alternatief.  
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3. Criterium intensiteiten in Middengebied 

 
Beoordelingstabel: Wilhelmina alternatief scoort positiever dan de Noordelijke alternatieven. 

Maar:  

- De I/C-verhoudingen (verhouding intensiteit/capaciteit van een weg wat iets zegt over 

de  drukte die een weg kan hebben voor de doorstroming) zijn nergens een probleem! 

- Problemen beginnen te ontstaan bij een factor 0,8. 

- Problemen ontstaan dus op de Geldropseweg en daarin verschillen de noordelijke 

alternatieven niet van de Wilhelmina alternatief 

- Probleem Gerwenseweg wordt er uit gelicht maar heeft slechts een factor van 0,16 tot 

0,22! 

- Op de Molenheide scoort het Noordelijk alternatief A58 zelfs beter 

Conclusie: Verschillen zijn erg klein, leveren in de Noordelijke alternatieven geen 

problemen op maar komen in de uiteindelijke beoordeling er toch slechter/minder goed 

uit!! Dit kleine verschil rechtvaardigt niet het verschil in de beoordelingstabel. 

 

4. Criterium intensiteiten op wegen noordelijk van het kanaal.              
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Conclusie: 

- Noordelijke alternatieven scoren in de beoordelingstabel beduidend slechter dan het 

Wilhelmina alternatief ( twee ++ t.o.v. 0 ) 

- Dit is een relatief onbelangrijk criterium, natuurlijk vind je hier toenames, net zoals je 

bij de wegen in de buurt van het Wilhelmina alternatief ook toenames ziet 

- Ook hier geven de I/C scores bij de Noordelijke alternatieven nergens een probleem 

aan (tussen 0.07 en 0.45)! 

- Het verschil in indexen is  groot maar in absolute aantallen hebben we het over 

geringe aantallen die geen probleem zijn.  

Dit criterium (relatief onbelangrijker dan bv criterium bereikbaarheid) geeft een groot verschil 

in beoordeling terwijl er nergens problemen ontstaan en toch een groot gewicht in de schaal 

legt bij de totaalbeoordeling (tabel geeft twee ++ t.o.v. 0) en geeft een veel te positief beeld 

aan het Wilhelmina alternatief en rechtvaardigt niet de twee ++ t.o.v. de 0  

 

5. Criterium gevolgen voor het rijkswegennet 

 

- Alle alternatieven scoren gelijk aan elkaar (0).  Als je de toelichting leest ontstaat er 

bij het Wilhelmina alternatief een knelpunt bij knooppunt Ekkersrijt, dat niet ontstaat 

bij het  Noordelijk alternatief A50. Waarom wordt dit niet negatiever beoordeeld bij 

het Wilhelmina alternatief? Dus een + voor beide Noordelijke alternatieven.  

- Bij andere criteria worden kleine positieve verschillen ten gunste van het Wilhelmina 

alternatief wel tot uitdrukking gebracht in de beoordeling, blijkbaar worden kleine 

negatieve verschillen van het Wilhelmina alternatief maar gemakshalve gelijk 

beoordeeld! 

- Sterke subjectieve beoordeling ten gunste van het beoogde alternatief, het Wilhelmina 

alternatief.! 

 

6. Criterium robuustheid netwerk 

 

- is een belangrijk criterium in verband met de gewenste uitwijkmogelijkheden bij 

incidenten 

- er is sprake van een kwalitatieve beoordeling en niet op basis van modelberekeningen 

- Noordelijk alternatieven scoren slechter dan Wilhelmina alternatief (0 en + t.o.v. ++)  

omdat de omleidingsroute voor de rijkswegen ongunstig ligt waardoor de kans op 

ongewenst gebruik van het onderliggende wegennet groter wordt! 

- We hebben het hier over een inschatting van de kans!   

- Natuurlijk is die kans groter (er is immers sprake van een wat langere route) maar in 

de praktijk is die kans helemaal niet groter omdat de routes over de noordelijke 

alternatieven nog altijd sneller zijn dan een route over het onderliggende wegennet.  

- Dit is alleen aan de orde als er een calamiteit plaatsvindt op de A67 en A2.  

Indien er een incident gebeurt op de noordelijke alternatieven A50 of A58 of 

Wilhelmina alternatief dan moet worden omgeleid via de A50 en N279 naar de A2 en 

A67   

- De A2 bij Eindhoven is al uitgebreid naar 4 x 2 rijstroken en voor de A67 wordt de 

verdubbeling al voorbereid. Dit is niet meegenomen in de berekeningen. 
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7. Criterium gevolgen voor provinciaal wegennet 

 

- Zelfde als bij criterium rijkswegennet. Alle alternatieven scoren even slecht (0) maar 

over de hele linie zou je het Wilhelmina alternatief zelfs nog wat slechter kunnen 

beoordelen; 

- Met name op de N607, N272 en N270 scoort het Wilhelmina alternatief slechter dan 

de noordelijke alternatieven; 

- Beoordeling lijkt een subjectieve willekeur te zijn! 

 

8. Criterium verdeling verkeer op de ‘T’ 

De beoordelingen zijn gelijk voor de alternatieven Wilhelmina, A50 en A58 

 

9. Criterium verkeersveiligheid 

 

 
 

- Wilhelmina alternatief krijgt een betere beoordeling dan de noordelijke alternatieven  

 ( ++ t.o.v. +) 

- Verschil is gebaseerd op kansberekeningen (afhankelijk van het type weg vinden er 

meer of minder ongelukken plaats); 

- De verschillen zijn erg klein (96,8 tot 97,5) waarmee een verschil in beoordeling van 

++ of +  onmogelijk kan worden verklaard! 

- Hier is niet gekeken naar huidige ongevallenbeeld in de regio en is de beoordeling te 

makkelijk neergezet als onderscheidend!  

 

 

CONCLUSIES: 

 

1. De Noordelijke Alternatieven scoren positief  op de onderzochte effecten met 

betrekking tot verkeer en bereikbaarheid. 

2. De Noordelijke Alternatieven hebben dus wel degelijk voldoende oplossend vermogen 

en bovendien rechtvaardigen de cijfers op basis van deze MER op geen enkele wijze 

de noodzaak tot het aanleggen van het Wilhelmina alternatief. Immers de doelstelling 

– de bereikbaarheid van Brainport- vanuit internationaal perspectief wordt bij de 

Noordelijke alternatieven gelijkwaardig bereikt als bij het Wilhelmina alternatief. 

3. De positieve verschillen van het Wilhelmina alternatief t.o.v. de Noordelijke 

alternatieven zijn structureel overgewaardeerd 

4. De positieve gevolgen van de Noordelijke alternatieven t.o.v. het Wilhelmina 

alternatief worden daarentegen ondergewaardeerd 
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5. Er is sprake van tunnelvisie: “je zoekt als bevoegd gezag vooral naar de effecten die je 

voorkeur bevestigen en kijkt niet objectief naar de andere alternatieven” Wij zijn van 

mening dat daarvan hier duidelijk sprake is. 

6. Relatief onbelangrijke elementen of criteria die een positieve beoordeling krijgen bij 

het Wilhelmina alternatief krijgen daardoor een zwaar gewicht in de totale 

beoordelingstabel, dit is toch de tabel waar bestuurders beslissingen op nemen! 

7. De gemeente wordt verzocht het aspect kosten en zijn financiële consequenties mee te 

laten wegen en zal een onpartijdig en deskundig bureau nader onderzoek moeten laten 

verrichten in zake bovenstaande conclusies. 

8. De noordelijke alternatieven zijn een goed alternatief met minder aantasting en voor 

minder geld! Schattingen lopen uiteen tot 1 miljard Euro en bij samenvoegen van de 

alternatieven N279 en A50 zelfs tot 1,5 miljard Euro. 

Het mag niet zo zijn dat de kosten bij de beoordeling van de alternatieven géén rol 

spelen terwijl de kosten bij de latere ProjectMER wel degelijk een rol zullen spelen. In 

dat geval zullen de toezeggingen uit het bereikbaarheidsakkoord niet kunnen worden 

nagekomen (ondertunneling en verdiepte ligging is dan te duur) en dan is de gemeente 

te laat om de kosten te laten meewegen in de totaalbeoordeling. Indien dit bij een 

ProjectMER de kosten er toe leiden dat ondertunneling en verlaagde inbedding te duur 

blijken te zijn wordt dit beschouwd als contractbreuk en zal de keuze van de 

alternatieven opnieuw beoordeeld moeten worden. 

9. De financiële consequenties zijn niet meegenomen in de beoordeling en zullen ten alle 

tijden de doorslag gaan geven. Ook hier is duidelijk gekozen voor het weglaten van 

negatieve effecten op de keuze ten voordele van het Wilhelmina alternatief.  

10. Een Noordelijk alternatief is een alternatief dat de problemen voldoende oplost, 

minder geld kost en minder landschappelijke- en natuurwaarden aantast. Door een 

slimme keuze te maken en de N279 over het alternatief A50 te laten lopen wordt de 

goedkoopste oplossing gekozen door een dunbevolkt gebied zonder woonkernen. 

Door de provincie hoeft minder lang gespaard te worden (het spaarpotje van De Boer) 

waardoor de weg ook nog eens eerder kan worden aangelegd hetgeen voor de regio 

ook aantrekkelijk moet zijn 

 

Financiële consequenties. 

Bovengenoemde conclusies rechtvaardigen een keuze voor een van de Noordelijke 

alternatieven A50 of A58. 

Indien gekozen wordt voor het A50 alternatief dan kan de volgende conclusie getrokken 

worden: 

 Bij een goed overwogen tracékeuze voor het A50 alternatief vervalt de noodzaak om 

de N279 ten zuiden van Zijtaart aan te leggen. De N279 kan dan het A50 alternatief 

volgen en parallel aan de A50 tussen St-Oedenrode en Veghel zijn weg vervolgen naar 

Den Bosch 

 Het A50 alternatief loopt door een dun bevolkt gebied, ver weg van dorpskernen 

 Het A50 alternatief kan op maaiveldniveau en bruggen aangelegd worden 

 Er bestaat geen noodzaak meer om het Wilhelmina alternatief met alle kunstwerken 

zoals tunnels en verdiepte uitvoeringen aan te leggen 

 Besparingen lopen zo op tot ca 1,5 Miljard Euro. 
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Tot slot nog een laatste opmerking m.b.t. de andere themadocumenten. 

Wij hebben ons nu vooral beziggehouden met de elementen nut en noodzaak  van de 

Noordoostcorridor. Wij zijn nog niet uitgebreid toegekomen aan de beoordeling van de 

milieueffecten (woon- en leefmilieu, natuur en landschap) wij denken echter op basis van 

globale beoordeling dezelfde structuur van beoordelen te ontdekken. Zo wordt b.v. de 

aantasting van natuur en landschap bij het Wilhelmina alternatief ook hetzelfde / even 

negatief beoordeeld als de aantasting bij de Noordelijke alternatieven. Ook dit bestrijden wij. 

Wij verzoeken u ook hiernaar onderzoek te laten verrichten. 

 

Ook de gevolgen voor de luchtkwaliteit in Aarle-Rixtel, tot 1900 voortuigen minder bij het 

A50 alternatief in een nu al zeer ongunstige situatie (smal profiel, huizen kort op de weg, veel 

vrachtverkeer) moet bij de totaalafweging worden meegenomen. Ook hier wordt te makkelijk 

aan voorbij gegaan zodat Laarbeek en Aarle-Rixtel in het bijzonder de regionale problemen 

moet oplossen met alle kwalijke gevolgen van dien. 

 

Wij verzoeken u deze brief met zijn conclusies te behandelen in uw raadsvergadering van 2 

december 2010. 

Wij verwachten dat u als B&W en Raad van de gemeente Laarbeek stelling neemt tegen de 

keuze die Gedeputeerde Staten gemaakt heeft om daarmee de belangen van Aarle-Rixtel en 

Laarbeek te waarborgen. Het maken van een historisch foute beslissing kan nu nog 

voorkomen worden. 

 

Hoogachtend,  

 

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel. 

 

 

Pieter Verschuuren   Ad van Dooren   Hans Biemans 

Voorzitter     Secretaris    Penningmeester 

 

            

   


