
Verslag van het overleg over de Noord Oost Corridor (NOC) met vertegenwoordigers 

van de Dorpsraden van Beek en Donk en Lieshout, Zorg om het Dorp, het Dorpsplat-

form Aarle-Rixtel en het Actiecomité Landelijk Laarbeek op dinsdag 2 april 2013. 

 

Aanwezig: 

Mevrouw Aarts namens Zorg om het Dorp, de heer Dekker namens de Dorpsraad Lies-

hout, de heer Fransen namens de Dorpsraad Beek en Donk, de heren Dekkers en Ver-

schuuren namens het Dorpsplatform Aarle-Rixtel en de heren Lucassen en van der 

Willigen namens het Actiecomité Landelijk Laarbeek. 

 

Burgemeester Ubachs, wethouder Van Zeeland en de heer Van Heugten namens de 

gemeente Laarbeek. 

 

Nadat de burgemeester de aanwezigen welkom heeft geheten, geeft de heer Verschuuren aan 

dat er gesprekken geweest zijn tussen de aanwezige partijen. Daarbij is afgesproken dat het 

van belang is dat de boodschap van deze partijen, voor het voetlicht gebracht wordt in de 

stuurgroep Brainport Oost. Omdat zij geen rechtstreekse toegang tot de stuurgroep hebben, is 

het van belang dat de boodschap door wethouder Van Zeeland, hierin gesteund door burge-

meester en wethouders en de gemeenteraad, geventileerd wordt in de stuurgroep. Daarbij refe-

reert hij aan de krantenartikelen in het E.D., waarin gedeputeerde Van Heugten uitspraken doet 

over de aanleg van tunnels, c.q. de onmogelijkheid daartoe, in relatie tot de beschikbare finan-

ciële middelen en de reactie hierop van wethouder Van Zeeland. 

 

De burgemeester vindt het een goed uitgangspunt om hiervoor eerst de lokale politiek te bena-

deren. Het door de gemeenteraad ingenomen standpunt is en wordt steeds uitgedragen door 

wethouder Van Zeeland en vormt ook het kader voor burgemeester en wethouders. In het ver-

lengde hiervan is hij de mening toegedaan dat het de taak van de aanwezige partijen is om de 

boodschap richting de stuurgroep scherp te houden.  

 

In zijn reactie geeft de heer Verschuuren aan dat er te weinig gedaan wordt met de nieuwe 

kennis die er is. Daarbij doelt hij m.n. op het nieuwe verkeersmodel en de verandering van de 

verkeerssituatie rond Eindhoven (verbreding A2/N2). Hij is van mening dat het verkeersmodel 

en de analyse die gemaakt is t.o.v. het oude model, openbaar gemaakt moet worden. Hierop 

inhakend zegt de heer van der Willigen het standpunt van het Dorpsplatform te kunnen onder-

steunen over het meenemen van de veranderingen in de vervolgstudie. Als aanvulling noemt hij 

het teruglopen van de woningbouw, de verminderde aanleg en uitgifte van bedrijventerreinen en 

het thuiswerken. Hij is van mening dat het Bereikbaarheidsakkoord leidend moet zijn. Hij zou 

hier zelfs verder in willen gaan door in te zetten op een volledige heroverweging. 

 

Wethouder Van Zeeland geeft aan dat hij eveneens van mening is dat uitgegaan moet worden 

van de laatste gegevens. Daarbij realiseert hij zich dat de gemeente in de juridische procedure 

beperkt is in die zin dat tot een bepaald moment meegepraat mag worden. Dit als gevolg van 

het feit dat het provinciaal inpassingsplan onder de Crisis- en Herstelwet valt. Burgers en ook 

belangengroeperingen hebben meer mogelijkheden daar zij beroep in kunnen stellen bij de Raad 



 

van State. Ofschoon de wijze waarop de verbreding van de N279 in het gebied De Heikant inge-

past gaat worden mogelijk nog een behoorlijke impact zal hebben op het gebied, liggen de pro-

blemen voor Laarbeek meer op de oostwestverbinding. Insteek is dat er in de maand juli een 

business case ligt, terwijl ondertekening van de Bestuursovereenkomst verschoven is naar me-

dio september. Na kort ingegaan te zijn op zijn reactie in het E.D. op de uitlatingen van gedepu-

teerde Van Heugten, geeft hij aan dat de gedeputeerde zijn woorden later heeft afgezwakt. 

Hiervan is echter geen melding gemaakt in de krant. Hij gaat dit in de eerstvolgende stuurgroep 

bespreken met de gedeputeerde. 

 

Aanvullend zegt de burgemeester dat de provincie de zaak door wil zetten en dat een eventuele 

financiële bijdrage van de gemeente losstaat van de Crisis- en Herstelwet. In dit kader maakt hij 

nog een vergelijking met Parkstad Limburg waar de kosten van de aanleg van infrastructuur ge-

stegen zijn op basis van de uitspraak van de Raad van State. 

 

Op basis van de vraag wat nu precies zijn opdracht is, zegt wethouder Van Zeeland dat de raad 

zich de laatste keer unaniem heeft uitgesproken over het leidend zijn van de inhoud van het Be-

reikbaarheidsakkoord voor Laarbeek. Het gaat daarbij over een gedeeltelijke ondertunneling 

alsmede verdiepte ligging van de weg. M.a.w. de uitgangspunten van 2007 staan nog overeind. 

Het grootste belang is dat de leefbaarheid in Laarbeek gewaarborgd blijft. 

 

De heer Verschuuren geeft aan meer te willen weten en m.n. wat betreft de resultaten van de 

analyse tussen het oude en het nieuwe verkeersmodel. Behoud van de leefbaarheid vindt hij 

eveneens van groot belang. Hij vreest echter voor aantasting hiervan in de kern Aarle-Rixtel 

door de realisering van een aansluiting op de oostwestverbinding ter hoogte van Bavaria. Als 

gevolg hiervan zal de verkeersdruk in de Dorpsstraat toenemen. In zijn reactie geeft wethouder 

Van Zeeland aan dat de nieuwe verkeerscijfers een omgekeerde ontwikkeling laten zien. 

 

Omdat eerdere besluiten gebaseerd zijn op het oude verkeersmodel, vraagt de heer Lucassen 

zich af welke uitgangspunten daarbij zijn meegenomen. Dit kan van belang zijn bij de behande-

ling van beroepschriften bij de Raad van State. Volgens wethouder Van Zeeland zal de Raad van 

State alle belangen integraal afwegen. Daarbij zal ook meegewogen moeten worden wat de in-

vloed is van de verkeersmaatregelen die rond Eindhoven inmiddels al getroffen zijn. Dit geldt 

eveneens voor het belang van de leefbaarheid versus de economische belangen zoals de werk-

gelegenheid. Op de vraag of de aanleg van de NOC op basis van het nieuwe verkeersmodel in 

een ander licht komt te staan, antwoordt wethouder Van Zeeland dat hij daar niet over uit kan 

weiden. 

 

De heer Lucassen zegt dat de belangengroeperingen er mogelijk anders inzitten dan de ge-

meente. Vasthouden aan het Bereikbaarheidsakkoord vindt hij desondanks een goed standpunt. 

De belangengroeperingen worden echter wantrouwig door de uitspraken van gedeputeerde Van 

Heugten in de krant. In zijn reactie geeft wethouder Van Zeeland aan dat dit mogelijk deel uit-

maakt van de provinciale strategie. Daarnaast zijn er nog de nodige ontwikkelingen gaande die 

van invloed zijn op het project. Daarbij refereert hij aan de behandeling van de bezuinigings-

voorstellen in de 2e Kamer op 8 april a.s. Hij besluit met de mededeling dat hij in de stuurgroep 



 

niet alleen spreekt namens de gemeenteraad, maar eveneens namens de dorpsraden en andere 

belangengroeperingen. Met deze laatste mededeling wordt het overleg beëindigd.  

 

Laarbeek, 9 april 2013, 

Martien van Heugten. 

 

Bestand: verslag overleg met diverse belangengroeperingen over de NOC op 2 april 2013.           

 

 

 


