
 

 

 

 

 

 

 

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Laarbeek 
Vergadering 24 april 2013 

 
Betreft:  Agendapunt 9, Stand van zaken Noordoostcorridor 
  Spoed MKBA T structuur 
   Second opinion SEO 
 
Voorzitter, wethouder, geachte commissie, 
 
Dank voor de tijd die u mij ter beschikking stelt om de mening van het Dorpsplatform, 
betreffende MKBA documenten, te mogen delen met de commissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling. 
Voor u liggen twee rapporten betreffende de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse van 
de Noordoostcorridor. Het Dorpsplatform maakt daarbij de volgende bemerkingen: 
 

 De twee documenten zijn gemaakt begin 2010, nu meer dan drie jaar geleden. 

 Deze documenten zijn nooit openbaar geweest en hebben geen deel uit gemaakt van 
de in 2011 door PS goedgekeurde Structuurvisie Brainport Oost terwijl ze daar 
onderdeel van uitmaken. 

 Op 8 april jl. heeft de Tweede Kamer een bezuinigingsnota van Minister Schultz van 
Haegen behandeld. Daarbij zijn vragen gesteld over de kosten – baten analyse. 

 Op 15 april jl. heeft de minister deze documenten naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Voor zover wij kunnen nagaan is dit de eerste keer dat deze documenten openbaar 
gemaakt werden. 

 In 2010 was de provincie al 3 jaar bekend met de overeenkomst tussen 13 
gemeenten, de provincie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.  
Het Bereikbaarheidsprogramma van 2007 heeft er toe geleid dat het ministerie 
uiteindelijk een bedrag heeft toegezegd van € 259 miljoen. 

 In 2010 was de provincie dus ook goed op de hoogte dat er afspraken gemaakt zijn 
met Son en Laarbeek dat de weg bij Laarbeek niet op maaiveldniveau komt te liggen 
en dat er bij het Dommeldal en Beek en Donk een tunnel wordt aangelegd. 
Toch zien wij dat het Spoed MKBA uit gaat van een weg op maaiveldniveau, bruggen 
en viaducten, niks tunnels of verdiept aangelegd, zo simpel mogelijk. 

 In begin 2010 werd de Structuurvisie Brainport Oost voorbereid die later dat jaar ter 
visie werd gelegd. In deze structuurvisie werd een keuze gemaakt uit de vijf 
alternatieven waaruit uiteindelijk de Wilhelminavariant door Provinciale Staten 
gekozen werd op 30 juni 2011. 
Hoe kan het dat de provincie begin 2010 al gekozen heeft voor de Wilhelminavariant 
als enige optie om een MKBA op te laten stellen. Dit getuigt van een Tunnelvisie, 
zonder tunnels te willen aanleggen, met maar één doel de van te voren gekozen 
oplossingen door de procedure te loodsen. 

   
 



 

 

 

 

 

 

Het ministerie heeft een second opinion uit laten voeren door bureau SEO Economisch 
Onderzoek uit Amsterdam dat in april 2010 aan het ministerie aangeboden werd. 
Die second opinion liegt er niet om, het SEO is in staat de keiharde bevindingen over het 
Spoed MKBA in haar samenvatting en conclusies op een milde toon te verwoorden. 
Zonder compleet te zijn willen wij u graag enkele onderwerpen noemen die door het SEO 
met grote vraagtekens en afkeurend worden beoordeeld zoals: 
 

 Voorspellingen voor werkgelegenheid, voor bevolkingsgroei en voor 
verkeerstoename zijn veel te optimistisch ingeschat. 

 Daardoor worden de baten die op basis van minder gereden kilometers, minder 
wachttijden bij files en kortere routes veel te hoog ingeschat. 

 Daarentegen zijn de kosten veel te laag ingeschat. Zo wordt in het algemeen de 
kosten voor het aanleggen van een snelweg vanuit een landelijk gemiddelde, bij 
eerdere projecten, geschat op ca. € 50 miljoen per kilometer. In het Spoed MKBA 
gaat men uit van € 22 miljoen per kilometer. 

 Het gekozen verkeersmodel is uit 1997 dat bekend staat als het meest optimistische 
groeimodel dat ooit opgesteld is. 

 Er is geen rekening gehouden met de nieuwe situatie bij Eindhoven terwijl in 2010 
deze weg nagenoeg klaar was. 

 Door gebruik te maken van twee verschillende tabellen zijn de berekeningen voor de 
te voorspellen effecten moeilijk met elkaar te vergelijken, er is geen transparantie 
getoond. 

 Er is alleen gerekend met hoge mobiliteitsgroei en de werkgelegenheidsgroei in de 
regio is zeer hoog ingeschat. 

 Het SEO adviseert om een MKBA op te stellen van een veel eenvoudiger uitvoering 
van de plannen waarbij gekeken moet worden naar het opwaarderen van de 
bestaande wegen met ongelijkvloerse kruisingen. 

 In de Spoed MKBA worden drie scenario’s A,B en C bekeken. A is alleen de 
Oostwestverbinding. B is de Oostwestverbinding met verdubbeling van de N297 van 
Laarbeek naar Asten en bij C is het opkrikken van de N279 van Laarbeek naar Veghel 
toegevoegd. 
Hierbij gaat men volledig voorbij aan een van de belangrijkste eisen die genoemd is in 
de overeenkomst met het ministerie voor het beschikbaar stellen van de € 259 
miljoen namelijk dat de gelden pas beschikbaar komen nadat de complete 
Noordoostcorridor procedureel volledig is goedgekeurd en afgerond.  
De reden voor de opsplitsing kan maar één doel hebben: Laten zien dat alleen de 
oostwestverbinding rendabel is met 200% Daarentegen komt uit de berekening dat 
een volledige uitvoering van de NOC plannen een negatief resultaat oplevert van 
maar 68% van de investeringen. 

 Er is een nieuwe verkeersstudie gedaan die volgens informele bron de verwachtingen 
voor het verkeersaanbod voor 2030 lager inschat dan de tot nu toe meegenomen 
verwachtingen voor 2020 volgens het oude model. De Provincie heeft de roep vanuit 
de klankbordbijeenkomsten gehonoreerd om speciale bijeenkomsten te organiseren 
in juni voor nadere uitleg aan de klankborgroepen. Misschien is een geheel of 
gedeeltelijke herziening van de voorgenomen plannen wel een must door de 
uitkomsten van het nieuwe verkeersmodel. 



 

 

 

 

 

 

 
 
Crisis-  en Herstelwet. 
De project van de Noordoostcorridor zal door de Provincie aangemeld worden voor 
behandeling volgens de Crisis-  en Herstelwet. 
Dit betekent dat daarna de gemeente uitgespeeld is en geen invloed meer kan uitoefenen 
via een procedure bij de Raad van Staten. Het is dus zeer belangrijk dat in een vroeg stadium 
hierop geanticipeerd wordt door heel duidelijk de wensen van uw gemeentebestuur in de 
Stuurgroep te verdedigen en dit in een nieuw Bestuursakkoord bevestigd te zien. 
 
Conclusies en aanbevelingen. 
 

1. Het MKBA is een resultante van de tunnelvisie van de Provinciale overheden, het is er 
op gericht om een zo goedkoop mogelijk NOC aan te leggen op een van te voren 
beoogd tracé. 

2. De second opinion toont overduidelijk aan dat het Spoed MKBA rammelt van de 
fouten en derhalve de toch al erg schrale, zeg maar negatieve kosten-baten analyse, 
door de aanbevelingen van het SEO alleen maar slechter kunnen uitvallen. 

3. Het Dorpsplatform vraagt u als Commissie RO uw vertegenwoordiger in de 
Stuurgroep NOC uw ongenoegen over te laten brengen m.b.t. 
* het 3 jaar verborgen houden van deze rapporten, 
* de onbruikbaarheid van deze Spoed MKBA  
* Het opstellen van een nieuw MKBA met op basis van van de meest recente 
gegevens voor verkeersaanbod, werkgelegenheid en vooral niet te vergeten de 
bevolkingsgroei die achter blijft bij de verwachtingen. 

4. Het Dorpsplatform vraagt de commissie een studie te doen naar de gevolgen van het 
aanmerken voor de Crisis- en Herstelwet. Welke randvoorwaarden kunnen hier voor 
Laarbeek belangrijk zijn? Juridische navraag leert dat het aanbrengen van 
geluidsschermen en maatregelen tegen fijnstof wel 6 tot 8 jaar uitgesteld kunnen 
worden. Wij achten het van groot belang dat de gemeente hierop is voorbereid. 

 
 
Pieter Verschuuren 
Voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
 
24 april 2013 


