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Dorpsplatform Aarle-Rixtel: Ruud van Heugten doet aan 
kneden en masseren! 
 
Ruim voordat de democratische bestuurders hun zegje mogen doen neemt van Heugten alle 
middelen te baat om ze alvast te kneden en te masseren zodat ze in de komende 
bijeenkomsten, waar beslissingen genomen moeten worden, zeker geen andere taal zullen 
spreken. Immers het proces is zo ver dat de Adviesgroep en de Stuurgroep nog dit 
voorjaar/zomer gaan beslissen over de uitvoering en de tracés van Noordoostcorridor. 
 
Nieuw Bestuursakkoord 
Een van de belangrijkste beslissingen en waarschijnlijk ook het alles beslissende document 
wordt momenteel voorbereid, een nieuw Bestuursakkoord dat gesloten moet worden 
tussen de provincie en betrokken gemeenten. Zoals Gert Jan Koolen, de leider van het 
project NOC van de provincie, het verwoordde in de gemeenteraadsvergadering van 
Laarbeek, dan zal het nieuwe bestuursakkoord alle voorgaande akkoorden vervangen. 
Daardoor zal ook het Bereikbaarheidsprogramma van 2007, dat ondertekend is door 13 
gemeenten, komen te vervallen waarmee de toen gemaakte afspraken op de helling komen. 
Het is dus van bijzonder belang dat  de gemeente Laarbeek standvastig blijft en de 
belangrijkste eisen zoals “niet op maaiveld niveau” en “ondertunneling bij Beek en Donk” 
(pagina 38 Bereikbaarheidsprogramma)  ook in het nieuwe bestuursakkoord goed verwoord 
en gegarandeerd krijgt, met minder mogen ze geen genoegen nemen. Als de provincie dit 
niet wil dan mag Laarbeek niet akkoord gaan.  
 
Geen Geld? 
Een veel gehoorde stelling is “er is geen geld”. Dit is een oneigenlijke argument, een poging 
om de wegen zo goedkoop mogelijk en dus zo milieuonvriendelijk mogelijk te maken. Het is 
een dooddoener, een afleidingsmanoeuvre om niet tegemoet te komen aan de eisen van de 
klankbordbijeenkomsten en de inwoners van de betrokken gemeenten. Het is een argument 
om aan de oorspronkelijke ontwerpen van jaren geleden vast te houden zoals dit na het 
BOSE debacle in een middag is bedacht door bestuurders van Helmond en Eindhoven. De 
provincie probeert met zo weinig mogelijk geld een nieuwe weg (oostwestverbinding)  aan 
te leggen op de meest milieu- en mensonvriendelijke manier. Waarom toch! We weten toch 
allemaal dat er nog meer dan 1,5 miljard euro over is van de verkoop van de 
energiemaatschappij Essent! De provincie weet ook dat het Rijk aast op deze gelden om ze 
bij de Staat te stallen en niet bij een andere bank, laat staan een Ice-Safe achtige bank. 
Daarom wil de provincie haast maken en haastwerk is niet goed! Maar de provincie 
verwacht dat ze anders de zeggenschap over de gelden kwijt raakt! Vandaar dat er al 
grondaankopen gedaan zijn……. 
 
Het ligt ons allemaal nog vers in het geheugen dat bij het PLAN-MER, dat in 2011 is 
goedgekeurd door Provinciale Staten niet over geld gesproken mocht worden, geld mocht 
geen rol spelen bij de keuze van de alternatieven. Iedereen weet dat een Wilhelminavariant 



 

 

 

 

 

 

2 

 

dan nooit gekozen zou worden. Ook was toen al bekend dat geld bij een later traject, de 
Project MER, een belangrijke rol zou gaan spelen, een alles beslissende rol! Dit is een 
geregisseerd plan om uiteindelijk die keuze te maken die al bij voorbaat vast stond. 
‘Geen geld’ mag daarom geen reden zijn om geen goed plan te maken! Sinds de Eurocrisis 
weten we allemaal dat je zonder geld niets kunt  kopen en dat je dus eerst moet sparen!  
De provincie doet dat ook maar dat is niet genoeg, 50 miljoen per jaar en dan kun je 
uitrekenen wanneer er voldoende gespaard is om duurzame wegen (verdiepte ligging en 
tunnels) aan te leggen in zuidoost Brabant, voor een investering van ca. 1,3 miljard. Ca 0,5 
miljard meer dan de minimale begroting. “We willen de weg niet horen en niet zien” 
 
2 x 2 rijstroken 
Van Heugten heeft laten weten dat de N279, weg tussen Den Bosch en Veghel, wat hem 
betreft een 80-km weg mag worden maar dan moet die wel uitgevoerd mogen worden als 
een 2 x 2 rijstroken weg, ontworpen als een 100-km weg, een zogenaamde stroomweg. 
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de NOC ook uitgaat van een 80-km weg op de N279, 
het verlengde van weg Den Bosch – Veghel tot aan Asten maar dit moet nog blijken. 
Hier schuilt het gevaar dat het verkeer op de A2 bij Den Bosch richting het zuiden en Venlo 
de route neemt langs Veghel en Laarbeek naar Asten. De oostwestverbinding wordt de 
doorgetrokken A58 dat het verkeer van zuidwest Nederland via Laarbeek naar Venlo leidt. 
 
Op de verschillende klankbordbijeenkomsten hebben de vervoerders telkens laten weten 
dat het wat hen betreft helemaal geen 2 x 2 rijstroken hoeven te zijn als de verkeers-
remmende maatregelen maar vervangen worden door ongelijkvloerse kruisingen. De 
vervoerders hebben veel last van rotondes, stoplichten, gelijkwaardige kruisingen enz. 
Als een 2 x 1 rijstroken weg, ontworpen als 80-km weg, voorzien wordt van ongelijkvloerse 
kruisingen dan geldt dit als een stroomweg en zo wordt het ook in de literatuur beschreven. 
Dus de nieuwe wegen met 2 x 1 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen zijn een perfecte 
oplossing met een veel kleiner investeringsbudget. 
Wij vragen de leden van de Adviesgroep en de Stuurgroep dit in de besluitvorming mee te 
nemen. Het zou zeer wenselijk zijn dat de Laarbeekse vertegenwoordiger in de Stuurgroep, 
wethouder van Zeeland door de raad van Laarbeek opgedragen wordt deze boodschap mee 
te nemen naar de Stuurgroep. 
 
Nieuw verkeersmodel. 
Alle beschikbare documenten zijn gebaseerd op de verkeersstudie van vóór de 
veranderingen van de A2 en A67 bij Eindhoven. Ook de keuze voor de alternatieven waaruit 
de oostwestverbinding is ontstaan zijn gemaakt op basis van achterhaalde cijfers. De 
klankbordgroepen hebben in grote meerderheid herhaaldelijk aangedrongen op een nieuw 
verkeersmodel op basis van de huidige stand der wegen rondom Eindhoven. 
Deze studie is in december 2012 afgerond. Tot de dag van vandaag is niet bekend welke 
conclusies hieruit getrokken kunnen worden. Wij hebben de provincie gevraagd een nieuwe 
klankbordbijeenkomst te organiseren met alle drie de klankbordgroepen tegelijkertijd met 
als doel de uitkomsten van het nieuwe verkeersmodel te bespreken, vergelijkingen te 
trekken tussen het gebruikte oude model en het nieuwe model om daaruit de consequenties 
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te kunnen inzien voor de conclusies uit het Plan-MER en de nog uit te werken documenten 
zoals de Notitie Reikwijdte en  Detailniveau NRD, het nieuwe Bestuursakkoord en het 
Provinciale inpassingsplan PIP. Stuk voor stuk documenten die in de alles beslissende 
Project-MER opgenomen gaan worden. De provincie heeft hiertoe nog geen besluit 
genomen en wij vragen de vertegenwoordiger van Laarbeek, wethouder van Zeeland in de 
Stuurgroep hierop aan te dringen. 
 
Bijdrage van het Rijk 
In het Bereikbaarheidprogramma van 2007 en de overeenkomst met toenmalig minister 
Eurlings hebben de omliggende gemeenten en de provincie afspraken gemaakt over een 
rijksbijdrage van € 259 miljoen. Deze overeenkomst stelt wel eisen aan deze bijdrage, zo is 
afgesproken dat het project Noordoostcorridor als één geheel (Oostwestverbinding en 
Noord-zuid N279) ook wel de T-constructie genoemd, procedureel wordt afgerond, d.w.z. 
dat de gelden van het rijk pas beschikbaar komen nadat de NOC compleet is aangenomen 
door PS en alle bezwaren weerlegd zijn. Deze gelden zouden dan in 2017 beschikbaar komen 
maar het rijk heeft nu een zogenaamde temporisering aangekondigd waarbij de gelden pas 
in 2019-2021 beschikbaar komen. Voor de provincie is dit geen reden om deze vertraging 
ook in de voorbereiding van het project mee te laten tellen. De provincie heeft immers geld 
om het zolang voor te schieten. Overigens bespreekt de tweede kamer op 8 april de 
bezuinigingsvoorstellen van de minister. 
 
Bijdrage van de betrokken gemeenten 
De gemeenten die te maken hebben met de NOC moeten een bijdrage leveren van 50 tot 90 
miljoen euro. Dit komt neer op een bedrag van ca € 150 per inwoner en voor Laarbeek wordt 
dat dan ca. 3,3 miljoen euro. Een aantal gemeenten heeft al laten weten hun aandeel niet te 
kunnen of te willen bijdragen. De provincie schijnt bereid te zijn deze gemeenten tegemoet 
te komen en een meerjarige lening (>5 jaar) te verstrekken en zodoende het geld zolang 
voor te schieten. 
Laarbeek heeft al toegezegd bereid te zijn mee te betalen maar wel onder de conditie dat zij 
ook (mede)zeggenschap krijgen over de uitvoering van de tracés.  
Wij verwachten dan ook dat Laarbeek aan deze eis vast blijft houden en vragen onze 
vertegenwoordigers bij de gemeenteraad, B&W, de Adviesgroep en de Stuurgroep alles in 
het werk te stellen om de Laarbeekse belangen dienovereenkomstig te behartigen. 
 
Te verwachten procesdocumenten 
In de komende maanden worden de volgende processtukken verwacht: 

 Notitie Reikwijdte en Detailniveau NRD 
Zomer - najaar 2013, besluitvorming door PS voor 1 juli 2014 

 Bestuursakkoord  
Uiterlijk juli 2013 ondertekenen door gemeenten 

 Provinciaal inpassingsplan PIP 
Najaar 2013 

 Project-MER 
Voorjaar - zomer 2014  
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Resumé. 
Laarbeek is de meest getroffen gemeente bij de realisatie van de Noordoostcorridor! 
Derhalve dient Laarbeek uiterst krachtdadig de belangen te behartigen in de bestuurlijke 
besluitvormingsprocessen. 
Indien de provincie hieraan geen medewerking wenst te geven kan en mag de 
gemeenteraad van Laarbeek geen goedkeuring geven. 
“ Beter geen nieuwe weg dan een slechte waar heel Laarbeek altijd  last van zal blijven 
houden”  
 
Tot slot zal het duidelijk zijn dat we de oostwestverbinding niet willen, nut en noodzaak niet 
is vastgesteld, de keuze voor deze variant gemaakt is op onjuiste interpretatie van de 
onderliggende cijfers maar dit kan volgens de procedurele richtlijnen niet eerder dan bij de 
Raad van Staten beslecht worden. 
 
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
 
Pieter Verschuuren 
Voorzitter. 
 
30 maart 2013. 


