
 

 

 

 

 

 

 

 

De Weg, Noordoostcorridor: Provincie stelt klankbordgroepen in! 
 
Op 30 juni 2011 hebben de Provinciale Staten (PS) een besluit genomen om de ontwikkeling 
van de Noordoostcorridor (NOC) voort te zetten en verder te werken aan het bepalen van de 
tracés voor de weg N279 van Den Bosch naar Asten (A67) en voor de Wilhelminavariant van 
Ekkersrijt naar Laarbeek (A58 naar N279)  
De provincie treft voorbereidingen voor het installeren van drie klankbordgroepen als volgt: 

 N279 gedeelte Veghel – Laarbeek 

 N279 gedeelte Laarbeek – Asten  

 A58 gedeelte Ekkersrijt – Laarbeek  
Laarbeek wordt dus het kruispunt van twee snelwegen die op de Heikant bij elkaar komen, al 
dan niet in een T – splitsing.  
Via de gemeente Laarbeek heeft de Provincie aan het Dorpsplatform  Aarle-Rixtel gevraagd 
om als belanghebbende  deel te nemen aan een of meer klankbordgroepen. Het deelnemen 
aan klankbordgroepen kan voor- en nadelen hebben. Op een vroeg tijdstip kun je dan 
beschikken over de gegevens die betrekking hebben op de tracébepaling maar eveneens kan 
het betekenen dat je geacht wordt mee te werken aan het tot stand komen van de NOC. 
Op onze vraag aan de provincie wat dit betekent voor de inperking vrijheid van de 
deelnemer aan de klankbordgroepen heeft de betrokken projectleider NOC als volgt 
geantwoord: 
“Ik wil graag het misverstand wegnemen dat deelname aan onze op te stellen 
klankbordgroepen het recht op inspraak en bezwaar wegneemt. Uiteraard niet.” 
De projectleider NOC gaat als volgt verder: 
“Doel van de klankbordgroepen is dat om naast de formele procedures in gesprek te gaan 
met de omgeving van de Noordoostcorridor. Op voorhand is duidelijk dat er geen 
eenvoudige oplossing is en dat de aanleg van de Noordoostcorridor – hoe dan ook -  
ingrijpend zal zijn. Dit betekent dat veel aandacht nodig is voor een zorgvuldige inpassing. 
Uiteraard hebben wij te maken met besluitvorming die al heeft plaatsgevonden. Provinciale 
Staten hebben in juni 2011 de contouren van de weg vastgelegd in de Structuurvisie deel D 
‘Brainport Oost’. Het is voor dit moment het kader waarbinnen wij dienen te werken, maar 
binnen dit zoekgebied zijn nog veel keuzes te maken. Door met elkaar in gesprek te blijven 
en te kijken wat de beste maatregelen zijn voor de regio, kunnen we de kansen van het 
gebied optimaal benutten. Via klankbordgroepen kunnen we met de inbreng van lokale 
wensen, kansen en knelpunten komen tot goede alternatieve tracés voor het project. 
Provinciale Staten hebben ons expliciet de opdracht meegegeven om samen met lokale 
burgers, vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en de recreatieve sector te 
zoeken naar de meest passende variant.” Aldus de projectleider. 
Verder werd er nog aan toegevoegd dat in geval de NOC of een deel daarvan niet door 
mocht gaan om reden van financiële aard of vanwege juridische bezwaren dat dan het werk 
voor niets is geweest maar in geval de NOC wel doorgaat dan op een met de omgeving 
bepaalde ‘minst slechte’ uitvoering. 
 



 

 

 

 

 

 

 
Het Dorpsplatform heeft uitvoerig stil gestaan bij de voor- en nadelen van deelname aan de 
klankbordgroepen. In haar vergadering van 12 december 2011 is unaniem besloten om deel 
te nemen en wel aan alle drie de klankbordgroepen om op deze manier de belangen van 
Aarle-Rixtel op de best mogelijke manier te kunnen behartigen. In de vergadering is ook 
besloten dat voorzitter Pieter Verschuuren aan de klankbordgroepen zal deelnemen. 
Het ligt in de verwachting dat eind januari de klankbordgroepen van start gaan. 
Via de website willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en zo nodig zullen 
wij u uitnodigen voor een themavond over de NOC. 
 
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
info@dorpsplatform.nl  
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