
Gentlemen’s Agreement Recreatievaart Laarbeek-Helmond

De ondergetekenden,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek,

overwegende dat: 

 de in de Peel gezamenlijk opgestelde nota ‘Vitale Groene Ruimte de Peel – Synergie 

tussen economie en quality of life 2012-2015’ van Reconstructiecommissie de Peel (nu: 

Peelnetwerk) de gezamenlijke ambitie tot het professionaliseren en profileren van de 

vrijetijdssector beschrijft; 

 specifiek in deze Peelagenda is aangegeven dat de verbreding van de N279 kansen biedt 

om een impuls te geven aan de waterrecreatie. Ook is de ambitie uitgesproken om de 

relatie stad-groene ruimte ook op toeristisch-recreatief gebied verder te versterken;

 het rapport Toervaren in Zuidoost-Brabant (Bureau Vrolijks, 2009) aangeeft dat 

herstructurering van de kanaalzone nabij Aarle-Rixtel in samenwerking met de gemeente 

Helmond met nieuwe voorzieningen als een hotelfunctie en restaurants aanleiding kan 

zijn de passantenhaven uit te breiden tot een kleine jachthaven; 

 het rapport van Bureau Vrolijks aangeeft dat er aan zowel de noord- als de zuidzijde van 

het centrum van Helmond kansen zijn voor aanlegplaatsen en dat recreatievaart een 

kwaliteitsverhogende factor voor de beleving het centrumgebied kan betekenen. 

 de gemeenten Laarbeek en Helmond hebben meegewerkt aan de opstelling van het 

rapport Waterboulevard van de Peel (DHV, 2010), waarin een aantal scenario’s wordt 

beschreven waarin de ontwikkeling van een gezamenlijk recreatievaart�product 

meerwaarde kan opleveren voor zowel Laarbeek als Helmond;

 voor de uitbreiding van de passantenhaven een Watervergunning nodig is van 

Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft aangegeven bereid te zijn deze vergunning te 

verlenen onder voorwaarde dat de gemeente Laarbeek en Helmond verklaren dat zij 

gezamenlijke ambities hebben met de ontwikkeling van een recreatie(toer)vaartproduct;

 Laarbeek en Helmond van mening zijn dat samenwerking op dit gebied wenselijk is.

Verklaren het volgende:

De gemeente Helmond en de gemeente Laarbeek hebben de ambitie om het totale gebied 

tussen de kruising van het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart en het centrum van 

Helmond gezamenlijk verder te ontwikkelen tot een recreatief hoogwaardig verblijfsgebied met 

als pijlers waterrecreatie, natuurrecreatie en cultuurrecreatie.

Daartoe wordt een business case opgesteld, waarin de potentie van gezamenlijke ontwikkeling 

nader wordt onderzocht en uitgewerkt. Startdatum van de businesscase is 1 februari 2013. Het 

streven is om in het najaar van 2014 de businesscase voor te leggen aan de gemeenteraden 

van Helmond en Laarbeek.



Doel van deze uitwerking is te komen tot een gefaseerde realisatie van de plannen, waarin de 

integrale ontwikkeling van de oude tak van de Zuid-Willemsvaart vanaf de kruising van de Zuid-

Willemsvaart en het Wilhelminakanaal tot aan het centrum van Helmond centraal staat. De 

ontwikkeling van een jachthaven met voorzieningen in Aarle-Rixtel maakt integraal onderdeel 

uit van de businesscase, alsmede de ontwikkeling van het recreatievaren naar Helmond. 

Met deze integrale gebiedsontwikkeling wordt gestreefd naar het realiseren van een 

aantrekkelijk gebied voor zowel de varende als de niet-varende recreant. De oude tak van de 

Zuid-Willemsvaart vormt hierbij de centrale as, waarlangs diverse deelgebieden met recreatieve 

potenties verder worden versterkt en op elkaar worden afgestemd.

Voor de ambities zoals deze omschreven zullen worden in de business case is de besluitvorming 

inzake het tracé Noordoostcorridor van belang. Op deze besluitvorming kan nu nog niet vooruit 

worden gelopen. Het is echter aannemelijk dat de tracékeuze invloed zal hebben op de business 

case. In dit geval zullen de gemeenten Laarbeek en Helmond de business case zodanig 

aanpassen,  dat op een andere wijze een gelijkwaardige maatschappelijke en economische 

opbrengst gerealiseerd wordt.

De tijdelijke uitbreiding van de passantenhaven in Aarle-Rixtel is een van de deelprojecten van 

het integrale project. Bij de verdere ontwikkeling van deze locatie kan deze uitbreiding worden 

aangepast, zodat onbelemmerde doorgang voor de recreatievaart naar Helmond tot de 

mogelijkheden behoort. 

Namens de gemeente Laarbeek,

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,
de secretaris, de burgemeester,

C.A. Liebrecht J.G.M.T. Ubachs

Namens de gemeente Helmond,

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond

De secretaris de burgemeester

A.A.M. Marneffe RA P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel 


