
 

 

Verslag van het overleg met het Dorpsplatform Aarle-Rixtel op vrijdag 7 december 

2012 over de NOC. 

 

Aanwezig: de heren Verschuuren en Dekkers namens het Dorpsplatform Aarle-Rixtel; 

                Wethouder Van Zeeland en de heer Van Heugten namens de gemeente. 

 

Nadat de wethouder de aanwezigen welkom heeft geheten gaat hij nader in op de inzet van de 

extern deskundige, i.c. Ecorys/Movares, en de voorwaarden die de gemeenteraad hieraan ge-

steld heeft. Op basis van deze voorwaarden en het gegeven dat hij een beperkt budget ter be-

schikking heeft, blijft inzet van de externe deskundige gebaseerd op opdrachten die door de 

gemeente daartoe worden uitgezet. 

 

In zijn reactie hierop geeft de heer Verschuuren aan dat het Dorpsplatform er voorstander van 

is om de externe deskundige alleen die zaken te laten onderzoeken die lokaal gewenst zijn. Er 

kan dan ook geen sprake zijn van onderzoek naar een maaiveldvariant of de aanleg van brug-

gen. M.a.w. de inzet moet gebaseerd zijn op de vraag hoe kunnen we bereiken wat we willen 

bereiken. 

 

Volgens de wethouder streven zowel het Dorpsplatform als de gemeente naar hetzelfde n.l. na-

leving van het Bereikbaarheidsakkoord. In dat kader is het van belang om te kunnen reageren 

op onderzoeksresultaten die door Arcadis namens de provincie worden ingebracht. Deze resulta-

ten zijn gebaseerd op de afspraken en oplossingen die vastgelegd zijn in het Afwegingskader 

zoals dit door de stuurgroep is vastgesteld. Tot op dit moment heeft de externe deskundige zich 

het dossier eigen gemaakt. Daarnaast worden beide bureaus continu op de hoogte gehouden 

van de stand van zaken. De insteek is om t.z.t. te reageren op voorstellen die van de zijde van 

de provincie worden gedaan. Daarbij geldt wat hem betreft als uitgangspunt dat de weg in alle 

situaties goed aangelegd moet worden. M.a.w. niet alleen een goede inpassing op Laarbeeks 

grondgebied, maar bijvoorbeeld ook ter hoogte van Dierdonk.   

 

Op de reactie van de heer Verschuuren dat het Bereikbaarheidsakkoord het volgende jaar ver-

vangen gaat worden door de medio 2013 te sluiten bestuursovereenkomst en dat wanneer de 

dekkingsmiddelen niet voldoende zijn gekozen zou kunnen worden voor een gefaseerde uitvoe-

ring, antwoordt de wethouder dat een gefaseerde uitvoering eigenlijk niet tot de mogelijkheden 

behoort vanwege de voorwaarden die door het rijk gesteld zijn aan de toegezegde € 259 mil-

joen. Een van deze voorwaarden is dat de T-structuur, dus zowel noord-zuid als oost-west, ge-

lijktijdig wordt uitgevoerd. Vastgesteld wordt dat de bijdrage van het rijk m.n. ingegeven is om 

door de aanleg van de grote ruit de problematiek rond de A67 op te lossen. Het verbreden van 

de A67 levert n.l. problemen op vanwege de ligging in Natura 2000 gebied, i.c. de Strabrechtse 

Heide. 

 

Aansluitend wordt gesproken over de voorwaarde die door provinciale staten (PS) gesteld is aan 

de toegezegde € 450 miljoen. PS hebben aan dit toegezegde bedrag de voorwaarde gekoppeld 



 

dat met de plannen om te komen tot de aanleg van de NOC verder gegaan kan worden op het 

moment dat duidelijk is dat de minimale variant met de beschikbare middelen kan worden aan-

gelegd. Daar moet de stuurgroep een standpunt over innemen in de vergadering van 12 decem-

ber a.s. In dit kader wordt nog stilgestaan bij het feit dat enkele gemeenten binnen de regio, 

waaronder Deurne, Nuenen en Gemert-Bakel, niet in staat zullen zijn om de verlangde financiële 

bijdrage te leveren. 

 

Vervolgens benadrukt de wethouder nogmaals dat in deze ook regionaal gedacht moet worden. 

Naast het feit dat hij er voor Laarbeek het maximale uit wil halen, mogen ook de belangen van 

de inwoners van de andere betrokken gemeenten niet worden weggecijferd. M.a.w. het moet 

gaan om wat het beste is voor de regio met het accent op Laarbeek. 

 

Ter afsluiting wordt nog gesproken over het doorlopen proces (o.a. de planMERfase), het ver-

volgproces (Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de projectMER en het Provinciaal Inpassings-

plan), met de nadruk op de bezwaar- en beroepsmogelijkheden en de wijze waarop het Dorps-

platform en de gemeente elkaar kunnen versterken. Duidelijk is dat beide partijen goed op een 

lijn zitten.  

 

Laarbeek, 10 december 2012, 

Martien van Heugten. 

Bestand: verslag overleg Dorpsplatform A.R. d.d. 7 dec 2012. 


