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Commissie vergadering Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
Datum: 13 maart 2013 
Plaats: Gemeentehuis 
Onderwerp:  Agendapunt 9 
   Voorstel CDA inzake NOC 
          
Geachte voorzitter, leden van de commissie RO en andere aanwezigen 
 
Met dank nemen wij de mogelijkheid aan om onze visie te mogen geven over het voorstel 
dat is ingebracht door het CDA bij agendapunt 9. 
 
Wij vinden het prijzenswaardig dat het CDA, dat zich altijd fel voorstander heeft getoond van 
de door de provincie voorgestelde plannen van de NOC, in tegenstelling tot veel 
belangenbehartigers zoals het Dorpsplatform Aarle-Rixtel,  nu zoekt naar mogelijkheden om 
duurzame oplossingen te realiseren. Het voorstel om kosten te sparen door een korte tunnel 
aan te leggen vinden wij te waarderen. 
Echter, wij vinden dat het nu voorliggende plan van het CDA om de bestaande 
Zuidwillemsvaart deels te dempen en een nieuw kanaal te graven vanuit de passantenhaven 
naar de omleiding van het kanaal, om daarmee de weg vrij te maken voor een korte tunnel,  
dat dit voorstel voorbij gaat aan een aantal essentiële problemen die zeker niet 
kostenbesparend zullen werken. Zo noemen wij het volgende: 

 Bij het dempen van een deel van de Zuidwillemsvaart zal de nieuwe weg weliswaar 
het oude kanaal niet meer kruisen maar wel is er nog de kruising met de bestaande 
kanaaldijk, gaan we dit realiseren met een tunnel of een brug? Iets anders kunnen 
wij ook niet bedenken. 

 Het graven van een kanaal met een lengte van 500 meter en het dempen van een 
deel van de Zuidwillemsvaart is kostbaar, zonder de kosten hiervan te kennen. 

 Tussen het oude en het nieuwe kanaal ligt rivier De Aa, ook deze zal onderdoor of 
eroverheen gekruist moeten worden, zowel voor een weg als een nieuw kanaal. 

 Bij dit plan gaat men er van uit dat de weg aan de zuidkant van het Wilhelminakanaal 
komt te liggen. Dit heeft zeker niet onze voorkeur. We hebben hier te maken met de 
kern van Aarle-Rixtel, de woonwijk Opstal, de natuurgebieden Reijbroeken en de 
Beemd, de aanwezigheid van monumentale panden en de kerosineleidingen van 
Defensie. 
Derhalve hebben wij een sterke voorkeur voor een verdiepte ligging aan de 
noordkant van het Wilhelminakanaal met een boortunnel onder Beekerheide door. 

 De kortste tunnel die wij overigens kunnen bedenken is een tunnel van zuidwest naar 
noordoost diagonaal onder het centrum van de T-splitsing door die ook onder de 
Kanaaldijk door gaat. Geen demping en geen nieuw kanaal nodig. Gezien het 
voorgaande heeft dit niet onze voorkeur. Dit plan is niet nieuw want het is ook 
opgenomen in de alternatieven welke genoemd zijn in de klankbordbijeenkomsten. 
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Gezien het voorgaande vinden wij het CDA plan niet realistisch en vinden het derhalve ook 
niet nodig dat wethouder van Zeeland dit inbrengt in de daarvoor bestemde 
bestuursorganen van de NOC. 
 
Bundelen van krachten 
In Laarbeek zijn vele partijen betrokken bij het proces NOC, ieder op hun eigen manier. 
Zowel de gemeente als de maatschappelijke belangenbehartigers streven ieder hun doel na. 
Rekening houdend met de politieke realiteit wordt het hoog tijd dat de krachten gebundeld 
worden. We streven allemaal hetzelfde doel na, een doel dat de Gemeente ook al heeft 
neergelegd in een schrijven naar de provincie maar daar horen we niets meer van, het is te 
stil. Die stilte willen we overigens koesteren met de stelling:  
 
“We willen hem niet horen en niet zien”  
 
Deze stelling moet ook terugkomen in een bestuursakkoord, een weg die niet op maaiveld 
niveau wordt aangelegd maar verdiept met een tunnel bij Laarbeek o.a. tussen Aarle-Rixtel 
en Beek en Donk en geen brug van 10 meter hoog en tussen de 500 en 800 meter lang. 
Reden waarom de belangengroeperingen, inclusief de Dorpsraden, op korte termijn een 
gesprek willen aanvragen met B&W van Laarbeek speciaal voor dit onderwerp.  
 
Wij nodigen het CDA en tevens alle andere partijen uit om met concrete voorstellen te 
komen die kunnen bijdragen aan het in stand houden van een goed leefklimaat en het 
verbeteren van  de leefbaarheid in onze dorpskernen.  
Het verbaast ons zeer dat wij uit de kernen Beek en Donk en Lieshout zo weinig aandacht 
bespeuren voor het probleem dat de nieuwe autowegen dwars door Laarbeek en langs onze 
kernen gaan creëren.  Ook deze dorpskernen zitten op korte afstand van de nieuwe wegen 
met alle gevolgen van dien. 
Wij zien het als een taak van de gemeenteraad dat zij de burgers van Laarbeek duidelijk 
maken welke geluidsoverlast er op hen af komt en welke luchtvervuiling zoals roet en fijn 
stof ze moeten gaan slikken….. 
De schade kan beperkt blijven als we de stelling kunnen realiseren dat we de weg niet horen 
en niet zien, deze stelling moet door heel Laarbeek uitgedragen worden en we vragen de 
raad en B&W hierin een leidende rol te vervullen. 
 
Wij wensen u veel wijsheid toe om te komen tot een verstandige besluitvorming. 
 
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
 
Pieter Verschuuren 
Voorzitter 
 


