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Geacht college, 

In aansluiting op de vaststelling door u van het ontwerp van de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) Noord Oost Corridor (NOC) op 22 oktober jl., ligt de NRD ter inzage van 4 

november tot en met 16 december 2013. Gedurende deze periode stelt u een ieder in de 

gelegenheid om hier een reactie op te geven. Van deze mogelijkheid maken wij graag gebruik. 

Onderstaand treft u onze reactie dan ook aan. De inhoud van onze reactie is mede gebaseerd op 

het standpunt dat wij ten aanzien van de NOC hebben ingenomen in de raadsvergadering van 

29 augustus jl.  

 

Nut en noodzaak aanleg NOC. 

Als gemeenteraad hebben wij in 2007 ingestemd met het Bereikbaarheidsprogramma 

Zuidoostvleugel BrabantStad. Deze beslissing is toen met name gebaseerd op beslispunt 4.2 van 

het Bereikbaarheidsprogramma, waarin een aantal afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van de 

uitvoering, onder andere verdiepte ligging en gedeeltelijke ondertunneling, van de oost-

westverbinding. Uitgaande van de instemming met het Bereikbaarheidsprogramma, willen wij 

nut en noodzaak van de aanleg van de NOC niet opnieuw ter discussie gaan stellen. Dit laatste 

laat echter onverlet dat andere partijen, waaronder de commissie voor de 

milieueffectrapportage (cie m.e.r.) zoals blijkt uit haar tussenadvies van 7 oktober 2013, dit 

aspect toch weer ter discussie gaan stellen.  

 

In het verlengde van het standpunt van de cie m.e.r., hebben Provinciale Staten op basis van 

een motie van de PvdA, de PVV en GroenLinks in de vergadering van 15 november jl. besloten, 

om een commissie in te stellen van onafhankelijke deskundigen die onderzoek moet gaan doen 

naar de door de provincie in gebruik zijnde scenario’s voor demografische en economische groei 

en verkeersmodellen. Naast het feit dat wij benieuwd zijn naar de bezetting van deze commissie 
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met onafhankelijke deskundigen, zijn wij uiteraard zeer geïnteresseerd in het uiteindelijk 

resultaat van dit onderzoek en vooral het gegeven of de onderbouwing van nut en noodzaak van 

aanleg van de NOC overeind kan blijven. Met andere woorden zijn de groeiscenario’s betrekking 

hebbende op de groei van de bevolking en de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de regio 

niet te rooskleurig voorgesteld. Ter zake verwijzen wij u eveneens naar de tekst onder het kopje 

‘Verkeersmodel (SRE 3.0-model)’ in onze brief, waarin wij verzoeken om in de ProjectMER naast 

het hoogste groeiscenario, eveneens een analyse op hoofdlijnen uit te laten voeren op basis van 

het laagste scenario i.c. het RC-scenario.  

 

In de NRD wordt aangegeven dat uit de actualisatie van de verkeersstudie die gebruikt is bij de 

totstandkoming van de PlanMER blijkt, dat de geconstateerde problemen gelijk blijven, maar dat 

ze later optreden. Opgemerkt wordt dan ook dat ondanks het feit dat in de NRD het 

prognosejaar 2030 is gehanteerd, verondersteld mag worden dat een groot deel van de 

problematiek al in 2020 of vlak daarna zal optreden. Daarmee zou ook nut en noodzaak van 

aanleg van de NOC overeind blijven. 

 

Het feit dat de problematiek en met name het optreden hiervan gekoppeld is aan een 

veronderstelling, achten wij een zeer zwakke onderbouwing. Het is dan ook van belang dat de 

onderbouwing gebaseerd wordt op objectieve cijfers die voortvloeien uit het boven omschreven 

aanvullend onderzoek en niet op veronderstellingen.  

 

Ontlasting Rijk van Dommel en Aa van doorgaand verkeer. 

Een van de doelstellingen van aanleg van de NOC en vooral de oost-westverbinding is ontlasting 

van het Rijk van Dommel en Aa van doorgaand verkeer. Ofschoon uit de verkeerstudie c.q. het 

effectenrapport verkeer blijkt dat op een aantal plaatsen deze doelstelling gehaald wordt, mag 

de afname van het aantal verkeersbewegingen op de A270 tussen Helmond en Eindhoven en de 

Europalaan in Nuenen en Eindhoven minimaal genoemd worden. Om deze minimale winst te 

behalen wordt er een nieuwe oost-westverbinding aangelegd binnen de contour van het Rijk van 

Dommel en Aa, waarvan nu al blijkt dat daar dagelijks 30.000 motorvoertuigen gebruik van 

zullen gaan maken.  

 

In de plaats van een afname van het verkeer moet er dan ook gesproken worden van een 

toename van en het deels verplaatsen van het verkeer in het Rijk van Dommel en Aa. Deze 

ontwikkeling afdoen met de constatering dat door de aanleg van de oost-westverbinding, het 

verkeer geleid wordt naar en over een weg die hiervoor bedoeld en ingericht is, vinden wij een 

zwak argument. Dit geldt temeer nu ten behoeve van de aanleg van de oost-westverbinding een 

groot gedeelte van de bestaande natuurwaarden en het bestaande landschap wordt opgeofferd. 

Het argument dat natuur en landschap gecompenseerd gaan worden vinden wij niet 

steekhoudend, daar het in een aantal gevallen gaat om natuur die niet vervangbaar is.  

 

Naast opoffering van natuur en landschap gaat de aanleg van de oost-westverbinding ook ten 

koste van de leefbaarheid in een gedeelte van het Rijk van Dommel en Aa. Wanneer we ons 

beperken tot het grondgebied van Laarbeek geldt dit naast het gebied waar de weg wordt 

aangelegd vooral voor de kern Aarle-Rixtel en de buurtschappen Deense Hoek en Achterbosch 
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en het woonbos Molenheide. Dit afdoen met de constatering dat elders in het gebied de 

leefbaarheid wordt verbeterd achten wij eveneens een zwak argument omdat zoals uit de 

verkeerstudie blijkt de afname in Helmond en Nuenen marginaal is. 

 

Ten aanzien van het aspect leefbaarheid hebben wij ons gestoord aan de passage in de NRD 

waar in relatie tot de alternerende ligging wordt aangegeven dat ‘het voor de weggebruikers een 

rustiger beeld geeft wanneer de oost-westverbinding aan één kant van het Wilhelminakanaal 

wordt gerealiseerd’. Uit deze passage maken wij op dat het belang van de weggebruiker 

blijkbaar groter is dan het belang van de bewoners die na aanleg van de verbinding in de directe 

nabijheid van de weg wonen. Zij worden vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week 

met de nadelige consequenties van de aanleg van de weg in de vorm van geluidoverlast en fijn 

stof geconfronteerd, terwijl de weggebruikers hooguit 5 tot 10 minuten per dag geconfronteerd 

worden met een mogelijk ‘onrustiger beeld’ van de weg, althans wanneer de keuze uiteindelijk 

bepaald wordt op de alternerende ligging. Wij zijn van mening dat deze wijze van benadering tot 

gevolg heeft dat de belangen van de aan- en omwonenden ondergeschikt gemaakt worden aan 

het belang van de weggebruiker. Dit vinden wij niet gepast. 

 

Compensatie natuur (en landschap). 

Bij brief van 7 oktober jl. hebben burgemeester en wethouders een zienswijze ingediend tegen 

het ontwerp van de Verordening ruimte 2014. Het gaat hierbij om de regel om fysieke 

compensatie van EHS enkel te realiseren in de niet-gerealiseerde delen van de EHS. In dat 

kader vragen zij zich af in hoeverre deze regeling strookt met de afspraken die hierover zijn 

gemaakt binnen Brainport Oost. Vooral doelen zij dan op de aantasting van de EHS door de 

aanleg van de NOC en met name het gegeven dat compensatie hiervan deels dient plaats te 

vinden binnen de contour van het Rijk van Dommel en Aa en deels daar waar de aantasting 

plaats vindt, waarbij dan met name gedoeld wordt op het gebied waar de verbreding van de 

N279 en daarmee ook de aantasting van de EHS plaats vindt.  

 

Het is van het grootste belang voor het draagvlak bij de bevolking en voor een goede inpassing 

van de weg in de omgeving, dat ruim voldoende compensatie in de nabijheid van de N279 en de 

oost-westverbinding wordt gerealiseerd. Het Rijk van Dommel en Aa en het Panorama 

Brainport-Oost bieden kansen om dit te waarborgen en daarmee invulling te geven aan de 

doelstellingen van de gebiedsopgave. Het beperken van de compensatiemogelijkheden tot enkel 

reeds aangeduide EHS-gebieden maakt een goede compensatie in de nabijheid van de N279 en 

de oost-westverbinding lastig zo niet nagenoeg onmogelijk. Wij verwijzen in deze dan ook naar 

het bezwaar van burgemeester en wethouders tegen de Verordening Ruimte en verzoeken u dan 

ook compensatie van EHS ook in andere gebieden van de Brainportregio mogelijk te maken dan 

alleen de in het ontwerp van de Verordening ruimte 2014 voorgestelde. 

 

Gezondheidseffectscreening (GES). 

In het kader van de aanleg van de NOC maken wij ons zorgen om de luchtkwaliteit en met 

name de toename van fijn stof (PM10) en extra fijn stof (PM2,5) in onze gemeente. Uit 

onderzoek dat ter zake verricht is naar de invloed op de luchtkwaliteit blijkt, dat de 

klassegrenzen die bij de GES-methodiek worden gehanteerd dusdanig groot zijn, dat er geen 
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verschil optreedt tussen de referentie en de alternatieven. Zelfs de toepassing van smallere 

klassegrenzen zouden geen onderscheidend effect laten zien. 

 

In de bijlagen (grijs) wordt aangegeven dat wanneer aan de grenswaarden voor PM10 wordt 

voldaan, naar verwachting ook aan de grenswaarde van PM2,5 wordt voldaan. Hier wordt de 

conclusie aan verbonden dat de nieuwe grenswaarden voor PM2,5 ten opzichte van PM10 

waarschijnlijk niet zullen leiden tot nieuwe plaatsen waar grenswaarden voor de luchtkwaliteit 

worden overschreden. Aan de hand van het gebruik van de woorden ‘naar verwachting’ en 

‘waarschijnlijk’, zijn wij er, in samenhang met het gegeven dat volgens nieuwe inzichten van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) extra fijn stof schadelijker is voor de mens dan fijn stof 

omdat het dieper in de longen doordringt, niet gerust op dat er tussen de referentiesituatie en 

de alternatieven geen verschillen op zullen gaan treden voor wat betreft de luchtkwaliteit. Om 

ons op dit punt gerust te stellen achten wij het noodzakelijk dat aanvullend onderzoek verricht 

wordt naar de consequenties van extra fijn stof voor de luchtkwaliteit.       

 

Reactie op de bevindingen per deelgebied. 

 

Deelgebied AB Veghel-Bemmer. 

Aangezien onze voorkeur uitgaat naar een ligging van de N279 aan de oostzijde van de Zuid-

Willemsvaart, zijn wij er voorstander van om de weg, gezien vanuit de richting Veghel, na het 

passeren van de kern Keldonk, direct de oversteek te laten maken van de west- naar de 

oostzijde. Op deze wijze worden enkele natuurgebieden aan de westzijde van de Zuid-

Willemsvaart, waaronder het Geregt, ontzien. 

 

Met uitzondering van de verknoping met de N272 (Gemertseweg) worden de kruisingen met de 

N279 in noordelijke richting als gelijkvloers uitgevoerd. Ten aanzien van deze gelijkvloerse 

kruisingen wordt in de NRD aangegeven dat deze voldoende gedimensioneerd moeten worden, 

zodat deze voldoende robuust zijn om eventuele extra groei van het verkeer te kunnen 

opvangen. Omdat dit niet verder wordt toegelicht, zouden wij graag van u vernemen wat onder 

deze voldoende dimensionering moet worden verstaan. Het gaat ons daarbij vooral om de 

concrete maatregelen die hiermee bedoeld worden. 

 

Deelgebied C Knoop Laarbeek. 

Door de vaststelling van het ontwerp van de NRD wordt voor de Knoop Laarbeek als 

onderzoeksalternatief in de ProjectMER, de Haarlemmermeeroplossing meegenomen. Als 

aandachtspunt wordt een verknoping meegenomen indien dit uit onderzoek nodig blijkt, mede in 

relatie met de oplossing waarvoor uiteindelijk gekozen wordt bij Ekkersrijt. 

 

Vanwege het grote verkeersaanbod vanaf de N279-midden en de N272 in de richting van de 

N279-zuid en de oost-westverbinding en uiteraard ook in omgekeerde richting, hebben wij 

steeds gepleit voor een robuuste oplossing in de vorm van een volledige verknoping op dit punt 

en wel de ‘Vogelbekoplossing’. Het heeft n.l. weinig zin om in relatie tot de kosten te kiezen voor 

de Haarlemmermeer wanneer nu al vastgesteld wordt dat deze wijze van verknoping al direct 

tot verkeersproblemen in de vorm van een slechte doorstroming gaat leiden. Het kan niet zo 
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zijn dat het beschikbare budget in deze leidend is met als gevolg dat op termijn alsnog ingezet 

moet worden op een goede verkeerskundige oplossing i.c. de volledige verknoping. De kosten 

van deze oplossing zullen op dat moment aanmerkelijk hoger zijn dan wanneer deze oplossing 

nu direct wordt meegenomen bij de aanleg van de NOC.  

 

Om ons standpunt te onderbouwen hebben wij een extern bureau ingeschakeld, i.c. Accent 

adviseurs uit Eindhoven, om een analyse te maken van de gebruikte gegevens en ons hierover 

te adviseren. Naast onderzoek naar de oplossing bij de Knoop Laarbeek, hebben wij dit bureau 

tevens gevraagd om een analyse te maken van de verkeersdruk in de kernen Aarle-Rixtel en 

Mariahout. Het rapport dat door Accent adviseurs is opgesteld, treft u als bijlage bij deze brief 

aan. 

 

Uit dit rapport blijkt dat het (vooralsnog) uitselecteren van C1 (Vogelbekoplossing) ten gunste 

van C2 (Haarlemmermeeroplossing) onterecht en onzorgvuldig is. Voor die keuze geven de 

feiten van de NRD en de bijlagen geen deugdelijke onderbouwing, verantwoording of afweging. 

Sterker nog. Er wordt kennelijk van uit gegaan dat de knoop wordt uitgebreid, door de 

aansluiting Dierdonk aan de zuidzijde van de knoop in te voegen. De NRD geeft nergens blijk 

van het beoordelen of afwegen van de effecten daarvan, bijvoorbeeld op het punt van waar het 

allemaal om begonnen is: “de Knoop Laarbeek biedt een degelijke en robuuste verkeerskundige 

oplossing”. 

   

Verder wordt door Accent adviseurs vastgesteld dat het niet selecteren van “alternatief C3” 

onbegrijpelijk en onzorgvuldig is. C3 volgt in de NRD zelfs als logische oplossing voor de Knoop 

Laarbeek: congestievrije aansluiting en aansluiting op de ruitgedachte voor wat betreft de 

hoofdrichting. De logische vervolgstap om het inzicht van dat alternatief C3 in de NRD verder te 

beoordelen, wordt om onduidelijke redenen niet gemaakt en niet verantwoord. Daarom is er 

geen zorgvuldige vergelijking en afweging mogelijk van C3 ten opzicht van C1 en C2, terwijl er 

wel principiële keuzes worden gemaakt. 

 

Aan de hand van de bovenstaande bevindingen en het gegeven dat voor de Knoop Laarbeek 

gekozen moet worden voor een congestievrije oplossing verzoeken wij u dan ook het volgende: 

 Geef vóór de definitieve besluitvorming over de NRD en dus ook voor de start van de 

ProjectMER een kader aan voor de verkeersbeoordeling van het alternatief of de 

alternatieven voor de Knoop Laarbeek (“wat is voldoende soelaas”). 

 Voeg vóór de definitieve besluitvorming over de NRD en dus ook voor de start van de 

ProjectMER een duidelijke beoordeling en afweging toe waaruit blijkt dat C2 voorkeur 

zou genieten boven C1. Dit laatste strookt n.l. niet met het Effectenrapport verkeer waar 

in bijlage 7 een tegenovergestelde constatering wordt gedaan. Daarom het verzoek om 

alternatief C1 niet af te laten vallen op basis van deze NRD en dit alternatief alsnog mee 

te nemen. 

 Wijk op het punt van de Knoop Laarbeek af van uw besluit van 22 oktober jl. en neem 

als logisch gevolg op de feiten zoals de NRD die zelf rapporteert, alternatief C3 als 

volwaardig alternatief mee in de ProjectMER, náást C1 en C2. 
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Als laatste is door Accent adviseurs vastgesteld dat de uitspraak dat bij een keuze voor de 

Haarlemmermeeroplossing een aansluiting bij Dierdonk ten behoeve van de ontsluiting van 

Dierdonk, indien gekozen wordt voor een van de langere omleidingen (D3, D4 en D5), niet meer 

nodig zou zijn, op generlei wijze volgt uit de NRD met bijbehorende bijlagen en om die reden 

niet als gegeven of vertrekpunt mag gelden voor de ProjectMER. 

 

Deelgebied D Dierdonk. 

Met betrekking tot de verbreding van de N279 bij Dierdonk hebben wij steeds een voorkeur 

uitgesproken voor het opwaarderen van de bestaande verbinding. Achterliggende gedachte 

hierbij is steeds geweest het ontzien van het gebied De Heikant, waar zich, gelet op de 

aanwezige waarden in het gebied en de daarmee samenhangende potentie, de afgelopen jaren 

recreatieve ontwikkelingen hebben voorgedaan met de hierbij behorende investeringen. 

Inmiddels dienen zich weer nieuwe recreatieve ontwikkelingen aan mede in relatie tot de 

ontwikkeling van een recreatieve poort in het gebied de Grotelse Heide op het grondgebied van 

Gemert-Bakel. Aanleg van de weg in dit gebied zal naast kapitaalvernietiging dan ook leiden tot 

een onaanvaardbare aantasting van de bestaande waarden in/van dit gebied. 

 

Het argument dat door de opwaardering van de bestaande verbinding de barrierewerking tussen 

Helmond en Dierdonk wordt vergroot, achten wij niet steekhoudend. Zeker wanneer wij dit zien 

in relatie tot de barrierewerking die uit zal gaan van de aanleg van de oost-westverbinding. 

Door de aanleg van de oost-westverbinding zal de barrierewerking tussen de kern Aarle-Rixtel 

en de overige kernen van Laarbeek eveneens worden vergroot. In de NRD wordt hier echter op 

geen enkele wijze aandacht aan besteed.  

 

Ondanks de voorkeur voor het opwaarderen van de bestaande verbinding, zijn wij inmiddels in 

gesprek met de gemeenten Helmond en Gemert-Bakel om in onderling overleg te kijken naar 

een optimalisering van de lange omleiding om Dierdonk. Uitgangspunt voor Laarbeek hierbij is 

in elk geval een beperking van de aanslag op het gebied De Heikant, door na het passeren van 

de wijk Dierdonk te kiezen voor een snelle afbuiging van de omleiding in de richting van de 

bestaande N279.  

 

Los van de keuze die uiteindelijk gemaakt gaat worden als oplossing bij Dierdonk, zijn wij van 

mening dat de bestaande verbinding tussen Aarle-Rixtel en Bakel (Bakelseweg/Heikantseweg) 

gehandhaafd moet worden. Enerzijds als verbindingsweg en anderzijds als ontsluitingsweg voor 

het gebied en haar bewoners zelf. 

 

Deelgebied G Ekkersrijt. 

In tegenstelling tot de Knoop Laarbeek wordt hier in het belang van een robuuste oplossing en 

ondanks het feit dat deze oplossing € 6 miljoen duurder is, gekozen voor een halve verknoping. 

In het belang van een goede verkeersafwikkeling zijn wij, zoals bovenstaand afdoende betoogd 

en onderbouwd, van mening dat een robuuste oplossing voor de Knoop Laarbeek eveneens 

noodzakelijk is. 
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Overigens is opvallend dat in de NRD ten aanzien van dit deelgebied concreet gesproken wordt 

over panden die zouden moeten gaan wijken, n.l. Eindhovenseweg 29 en 32. Door deze wijze 

van benadering lijkt het er op dat hier al op een gedetailleerder niveau gekeken is naar een 

mogelijke oplossing c.q. inpassing.  

 

Deelgebied HI Dommeldal-Lieshout. 

Om vooral de buurtschappen Deense Hoek en Achterbosch, evenals het natuurgebied De 

Ruweeuwsels te ontzien, hebben wij steeds een voorkeur uitgesproken voor realisering van de 

alternerende ligging. Dit standpunt is tot op heden nog ongewijzigd. 

 

Uitgaande van de alternerende ligging vinden wij het opvallend dat als gevolg van de aanleg van 

deze oplossing, meer woningen zouden moeten wijken dan wanneer gekozen wordt voor een 

ligging aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal. Opvallend omdat een zuidelijke ligging de 

buurtschappen Deense Hoek, Achterbosch en Stad van Gerwen doorsnijdt, met als gevolg dat 

hiervoor een aantal woningen zal moeten wijken. Aan de noordzijde liggen geen buurtschappen 

omdat hier alleen maar sprake is van solitair gelegen woningen. Daarnaast kunnen aan de 

noordzijde mogelijk meer woningen worden ontzien, door in relatie tot het Dommeldal de 

oversteek naar de zuidzijde eerder te maken. In dit licht bezien is het van belang dat nader 

gekeken gaat worden naar het aantal woningen dat daadwerkelijk zou moeten gaan wijken. 

  

Opvallend is verder dat bij dit deelgebied bij het onderdeel ‘bodem en water’ aandacht besteed 

wordt aan de ligging van een rioolpersleiding die afhankelijk van de uiteindelijke keuze mogelijk 

verlegd moet gaan worden. Deze constatering bevreemdt ons zeker vanwege het feit dat in de 

deelgebieden C en D eveneens rioolpersleidingen aanwezig zijn waaraan in het rapport op geen 

enkele wijze aandacht besteed wordt. Deze rioolpersleidingen transporteren het afvalwater naar 

de RWZI Aarle-Rixtel. Ook hier bestaat de kans dat deze leidingen verlegd moeten gaan worden. 

Met andere woorden hier wordt voor een detailniveau gekozen dat niet in overeenstemming is 

met het niveau dat in de andere deelgebieden wordt toegepast.  

 

Een ander aspect waar hier aan voorbij gegaan wordt en waarvan de impact groter zal zijn dan 

de ligging van een rioolpersleiding, betreft de aanwezigheid van olietransport- en gasleidingen, 

die in de directe nabijheid van het Wilhelminakanaal zijn gelegen. Bij de afweging in het kader 

van de ProjectMER is het zonder meer noodzakelijk om de aanwezigheid van deze leidingen de 

aandacht te geven die zij verdienen. Dit vanwege het feit dat de weg niet op deze leidingen 

aangelegd mag worden en zelfs op een bepaalde afstand van deze leidingen aangelegd moet 

worden. 

 

Zoals bij deelgebied D al is aangegeven hechten wij veel waarde aan het in stand laten van 

bestaande verbindingen. Dit geldt in dit deelgebied vooral voor de Sonseweg als verbindingsweg 

tussen Laarbeek en Son en Breugel. Ten einde de verkeersdruk in de kern Lieshout op een 

aanvaardbaar niveau te brengen, heeft de toenmalige gemeente Lieshout er in overleg met de 

provincie destijds voor gekozen om over te gaan tot de aanleg van de omleiding Deense Hoek. 

De aanleg van deze verbinding heeft er mede voor gezorgd dat het verkeer vanaf de Sonseweg 

om de kern Lieshout heen geleid wordt. Omdat het ongewenst is dat deze voorheen bestaande 
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situatie zou kunnen gaan herleven is het zonder meer noodzakelijk om deze verbindingsweg, 

eventueel via een parallelstructuur, aan te sluiten op de ter hoogte van Bavaria aan de zuidzijde 

van het Wilhelminakanaal te realiseren aansluiting. 

 

Deelgebied J Aarle-Rixtel. 

Indachtig wat hierover is vastgelegd in het Bereikbaarheidsprogramma houden wij vast aan een 

verdiepte ligging van de weg en ondertunneling van de oude en de nieuwe Zuid-Willemsvaart, 

ten einde beide kanalen op deze wijze te passeren. In de NRD zijn deze uitgangspunten 

inmiddels afgezwakt in de vorm van een korte onderdoorgang van de Zuid-Willemsvaart en een 

half verdiepte ligging ter hoogte van Aarle-Rixtel. Wij kunnen niet instemmen met het 

downgraden van deze in het Bereikbaarheidsprogramma vastgelegde uitgangspunten.  

 

Opvallend is dat bij het onderdeel ‘landschap, cultuurhistorie en archeologie’ gesteld wordt dat 

variant J1 (ten zuiden van het Wilhelminakanaal met brug) het minst negatieve alternatief is 

voor het landschap. Deze benadering vinden wij onbegrijpelijk omdat het voor iedereen toch 

duidelijk moet zijn dat de impact van een brug en een weg, die in overeenstemming hiermee op 

hoogte gebracht moet worden, voor het landschap toch aanmerkelijk slechter moeten scoren 

dan een tunnel. Deze passage en de hiermee samenhangende score moeten dan ook worden 

aangepast. 

 

Ook in dit deelgebied moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een 

olietransportleiding aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal. Met betrekking tot de 

handhaving van bestaande verbindingen zijn wij van mening dat de bestaande verbinding 

tussen de Lieshoutseweg/Beekseweg en de kern Aarle-Rixtel, ter hoogte van Het Laar, in stand 

moet blijven. Indien deze verbinding zou komen te vervallen betekent dit dat de kern Aarle-

Rixtel verder van de overige kernen van Laarbeek wordt afgesneden, wat niet de bedoeling kan 

en mag zijn. Zie hiervoor de opmerking gemaakt bij deelgebied D over de barrierewerking van 

de N279 tussen de wijk Dierdonk en Helmond.  

 

Verkeersdruk Aarle-Rixtel en Mariahout. 

Uit de analyse van Accent adviseurs van de verkeerscijfers blijkt dat de verkeersdruk in beide 

kernen lager wordt ten opzichte van de situatie van autonome groei (referentie 2030). Een 

opvallende ontwikkeling omdat uit eerdere berekeningen bleek dat in deze kernen sprake zou 

zijn van een toename van het verkeer. Ondanks het feit dat deze ontwikkeling positief genoemd 

mag worden, betekent toepassing van het verkeersmodel dat op deze wijze getracht wordt de 

(toekomstige) werkelijkheid te benaderen.  

 

Omdat toepassing van het model mede afhankelijk is van de gegevens die in het model ‘gestopt’ 

zijn en de kans aanwezig is dat het verkeer c.q. de verkeersdeelnemers zich anders gaan 

gedragen dan via toepassing van het model is aangenomen, bestaat de kans dat er na 

realisering van de NOC sprake zal zijn van een toename in de plaats van een afname van het 

verkeer in beide kernen. Voor zover deze situatie zich voor zal gaan doen, gaan wij er van uit 

dat u bereid bent om zodanige (verkeers)maatregelen te treffen dat aan deze ongewenste 
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situatie een einde wordt gemaakt. U mag er van uitgaan dat wij u daar te zijner tijd op aan 

zullen spreken.  

 

Verkeersmodel (SRE 3.0-model). 

De analyses in de NRD-documenten zijn gebaseerd op het SRE 3.0 model. Een van de 

belangrijkste aandachtpunten betreft het gehanteerde groeiscenario in het SRE 3.0 model. Veel 

groeifactoren in dit model zijn afgestemd op en afgeleid van het hoogste scenario (GE-scenario). 

Er zijn geen berekeningen uitgevoerd met het laagste scenario (RC-scenario).  

 

Het belangrijkste verschil zit in de groei van het aantal auto’s en aantal verplaatsingen. Dat is in 

het gebruikte GE-scenario voor het jaar 2030 31% respectievelijk 51% hoger dan het RC-

scenario. Dat zijn dusdanig grote verschillen dat verwacht mag worden dat deze substantiële 

invloed hebben de op de resultaten voor de NRD. Het – op hoofdlijnen – beoordelen van de 

effecten van het lagere RC-scenario ontleent haar relevantie ook uit een constatering uit de 

rapportage van CE Delft. Uit dit rapport blijkt dat de ontwikkeling van het verkeersvolume van 

2000 tot heden grofweg ligt op het niveau van het RC-scenario en niet op het niveau van het 

GE-scenario.  

 

Aan de hand van dit gegeven verzoeken wij u een analyse op hoofdlijnen uit te laten voeren in 

de ProjectMER op basis van het RC-scenario. 

 

Instandhouding bestaande verbindingen. 

Bij de diverse deelgebieden hebben wij al gepleit voor de instandhouding van een aantal 

verbindingen. Ondanks het feit dat hier nog overleg over plaats gaat vinden, zijn wij van mening 

dat alle verbindingen, inclusief de bestaande landbouw- en recreatieve verbindingen, in stand 

moeten blijven. Naast voorkoming van een stuk barriérewerking is instandhouding van deze 

verbindingen in het belang van de bedrijfsvoering van de diverse agrariërs in het gebied en de 

recreatieve gebruikswaarde van het gebied. 

 

Mitigatie. 

Onder andere ter voorkoming van geluidsoverlast moeten mitigerende maatregelen, in de vorm 

van geluidswallen en –schermen, worden getroffen om het geluidsniveau tot een aanvaardbaar 

niveau terug te brengen. Ofschoon in het kader van een robuuste uitvoering van de NOC in 

eerste aanleg gekozen is voor een snelheid van 100 km per uur, is dit uitgangspunt inmiddels 

verlaten en is de toegestane snelheid inmiddels teruggebracht naar 80 km per uur. In relatie tot 

deze snelheid is het eveneens de bedoeling om de weg, qua wegprofiel en boogstralen, hierop te 

dimensioneren. 

 

Nu doet zich de unieke situatie voor dat een gedeelte van de huidige N279 al gedimensioneerd 

is op 100 km per uur. Uitgaande van dit gegeven en de kans die aanwezig is dat de oost-

westverbinding, wanneer uiteindelijk gekozen zou gaan worden voor een zuidelijke ligging, 

tussen de aansluiting met de A50/A58 en de N279 een nagenoeg rechte structuur heeft, is het 

alleszins redelijk om aan te nemen dat in de plaats van de toegestane 80 km per uur, 100 km 
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per uur gereden gaat worden. Om dit te voorkomen zou ingezet kunnen worden op 

trajectcontrole of andere maatregelen om dit te voorkomen.  

 

Een andere mogelijkheid is om de aan te leggen geluidwallen en/of schermen nu al af te 

stemmen op een snelheid van 100 km per uur. Op deze wijze wordt voorkomen dat na 

realisering en in gebruik name van de weg aanvullende maatregelen moeten worden genomen 

om dit probleem op te lossen. De kosten van deze aanvullende maatregelen zullen hoger zijn 

dan wanneer deze nu worden meegenomen bij de aanleg van de NOC. Net als bij de oplossing 

voor de Knoop Laarbeek moet hier ingezet worden op deze voor de hand liggende oplossing. 

 

A67/A58. 

Omdat er over de aanpassing van de A67 en A58 nog geen tracébesluiten zijn genomen, zijn 

deze niet meegenomen in de berekeningen van het verkeersmodel. Concreet betekent dit dan 

ook dat de invloed hiervan niet inzichtelijk is gemaakt. Aan de hand van dit gegeven verzoeken 

wij u in de ProjectMER een gevoeligheidsanalyse uit te laten voeren, zodat er antwoord komt op 

de vraag in welke mate de belangrijkste bevindingen en conclusies wijzigen, als deze beide 

verbindingen in 2030 wel aangepast zouden zijn. 

 

Sportpark ‘De Hut’. 

Dit sportpark, waar de voetbalclub en de tennisclub van Aarle-Rixtel gebruik van maken, is 

gelegen aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Als gevolg van de aanleg van de huidige N279 is dit 

sportpark aangepast, in die zin dat een van de voetbalvelden verlegd is. Aangezien verbreding 

van de N279 alleen mogelijk is aan de oostzijde van de weg, dit vanwege het gegeven dat de 

omlegging van de Zuid-Willemsvaart aan de westzijde van de N279 ligt, zal deze verbreding 

wederom leiden tot een aantasting van het sportpark. Naast verbreding van de N279 en los van 

de oplossing die uiteindelijk gekozen wordt voor de passage van Dierdonk, zal ook de realisering 

van de Knoop Laarbeek zijn negatieve invloed hebben op het sportpark.  

 

Het gevolg hiervan kan zijn dat ingezet moet worden op volledige verplaatsing van het 

sportpark. Naast het feit dat met dit gegeven rekening gehouden moet worden in de business 

case, achten wij het van belang om, op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de 

impact van de NOC op het sportpark, direct een overleg met u op te starten over de 

consequenties voor het sportpark.  

 

Business case/beschikbare budget. 

Zoals wij bovenstaand bij enkele onderwerpen hebben aangegeven zijn wij er in het belang van 

de leefbaarheid, natuur en landschap en de robuuste uitvoering van de NOC, voorstander van 

om direct te gaan voor een optimale uitvoering van de NOC. Het feit dat dit extra kosten met 

zich brengt dient afgewogen te worden tegen de investeringen die in een later stadium gedaan 

moeten worden en die alsdan aanmerkelijk hoger zullen zijn dan wanneer deze kosten direct bij 

de aanleg van de weg gemaakt zouden zijn.  

 

Het lijkt er echter steeds meer op dat het beschikbare budget leidend gaat zijn bij de 

uiteindelijke keuzes die op diverse plaatsen nog gemaakt moeten gaan worden. Dit is een 
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ontwikkeling die wij ten zeerste betreuren en niet ten goede komt aan een duurzame inpassing 

van de NOC.   

 

Wij verzoeken u de NRD conform onze inspraakreactie aan te passen en gewijzigd vast te 

stellen. Verder zien wij uw reactie op onze verzoeken, vragen en op- en aanmerkingen met 

belangstelling tegemoet. 

 

 

De raad van de gemeente Laarbeek, 

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

M.L.M. van Heijnsbergen J.G.M.T. Ubachs 

 

 

 

 

 

 

  


