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I. BESTUURLIJK CONVENANT 

Bestuurlijk convenant Streekorgaan gewest Helmond 
gemeente Aarle-Rixtel 
gemeente Bakel en Milheeze 
gemeente Beek en Donk 
gemeente Belmond 
provincie Noord-Brabant 

De convenant partners, dagelijks bestuur gewest Belmond, ge
meentebestuur Aarle-Rixtel, gemeentebestuur Bakel en Milheeze, 
gemeentebestuur Beek en Donk, gemeentebestuur Belmond en Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant, 

gelet op: 
de verkeersproblematiek in de regio Helmond; 

overwegende: 
dat deze problematiek oplosbaar is door in aanvulling op de 
hoofdwegenstructuur in Noord-Oost-Brabant volgens structuur
variant F (ASO, ASS) te komen tot de realisering van een samen
hangende wegenstructuur, bestaande uit: 
~ een doortrekking van de S210 vanaf de S209 in noordelijke 

richting, welke ter hoogte van Heikant afbuigt in weste
lijke richting en aansluit op de door het Rijk te reali
seren ASO, oostelijk van Nuenen (variant F); 
een verbindingsweg tussen voornoemde doortrekking van de 
S210 en de weg Beek en Denk-Gernert (S331); 
een additionele, lokale oplossing in Beek en Donk, bestaan
de uit: 
o een reconstructie van de aansluiting van de weg 

Beek en Dank-Gernert op de weg langs de Zuid-Willems
vaart (N266) in Donk; 

o een lokale voorziening in of om Donk ter verbetering 
van de bestaande weg langs de Zuid-Willemsvaart 
(N266); 

zeals op de bij dit convenant behorende kaart is aangegeven en 
in de bijbehorende toelichting nader is omschreven; 

komen ten principale overeen als volgt: 

1. De convenant-partners streven gezamenlijk naar realisering 
van de hierboven aangeduide wegenstructuur, waarbij deze 
structuur als een samenhangend geheel wordt beschouwd. 

In afwijking van de overige convenant-partners neemt de 
gemeente Aarle-Rixtel ten aanzien van de westelijke afbui
ging van de S210 een definitief standpunt in, nadat de 
minister van Verkeer en Waterstaat een uitspraak heeft 
gedaan over de gewenste hoof dwegenstructuur in Noord-Oost
Brabant. 



2. Bovengenoemde visie op de wegenstructuur in de regio 
Helmond is afgestemd op de uitgangspunten van het provin
ciaal wegenplan 1986, zoals dat in maart 1986 is vastge
steld door Provinciale Staten. De taakstelling, voort
vloeiend uit het provinciaal wegenplan 1986 vormt tevens de 
grondslag- voor de sanering van het wegbeheer. Dit houdt in, 
dat het beheer en onderhoud van de provinciale wegen, die 
geen deel uitmaken het provinciaal wegenplan 1986 tot de 
verantwoordelijkheid van die gemeente(n) gaan behoren, op 
het grondgebied waarvan het desbetreffende weggedeelte is 
gelegen. 
De verbindingsfunctie van bedoelde weggedeelten wordt niet 
beinvloed door de aanvullende wegenstructuur in de regio 
Belmond, zodat de overdrachten van bedoelde wegvakken onaf
hankelij k van de totstandkoming van (onderdelen van) die 
structuur kunnen warden geeffectueerd. Bedoelde overdrach
ten vinden plaats zonder verrekening van kosten voor 
toekomstig onderhoud. De desbetreffende wegen zullen in 
goede staat van onderhoud warden overgedragen, dan wel zal 
verrekening plaatsvinden van achterstallig onderhoud, onder 
voorbehoud, dat deze gelden zullen warden aangewend voor 
het onderhoud of de herinrichting van het bedoelde wegvak. 

3. Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de tot
standkoming van de totale gewenste structuur is, in relatie 
tot de verschillende functies die de onderdelen van die 
wegenstructuur hebben, sprake van een specif ieke verant
woordelij kheid voor enkele afzonderlijke convenant-part
ners: 
tot de verantwoordelijkheid van de provincie behoort de 
voorbereiding en uitvoering van de totale hierboven oro
schreven wegenstructuur, met dien verstande, dat de provin
cie niet gehouden is over te gaan tot uitvoering van 
(onderdelen van) de aanvullende wegenstructuur, vooraleer 

de minister een voorkeur heeft uitgesproken voor een 
hoofdwegenstructuur volgens Variant F; 
volledige overeenstenuning bestaat tussen alle convenant
partners over bedoelde aanvullende wegenstructuur; 

niet tot de verantwoordelijkheid van de provincie behoort 
de reconstructie van de aansluiting van de weg Beek en Donk
Gemert op de :N266 in Beck en Dank, welke reconstructie doo.t· 
en op kosten van het Rijk zal warden gerealiseerd in het 
kader van de verbeteringswerken aan de Zuid- Willemsvaart; 
na realisering en ingebruikname van (onderdelen van) meer
genoemde wegenstructuur zullen, op grand van de uitgangs
punten van het Provinciaal wegenplan 1986 
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het beheer en onderhoud van de lokale voorziening in 
of om Donk direct na realisering door de provincie tot 
de verantwoordelijkheid gaan behoren van de gemeente 
Beek en Donk; 
het beheer en onderhoud van de huidige provinciale 
verbinding Lieshout-Beek en Donk, met inbegrip van het 
gedeelte binnen de bebouwde korn van Beek en Dank tot 
de verantwoordelijkheid gaan behoren van de respec
tieve gemeenten waarin deze verbinding is gelegen, te 
weten Lieshout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk; 
het beheer en onderhoud van het gedeelte van de 
oostelijke ornlegging Lieshout tussen het kruispunt 
Bavaria en de aansluiting met de zuidelijke ornlegging 
Lieshout tot de verantwoordelijkheid gaan behoren van 
de gerneente Lieshout; 
het beheer en onderhoud van de Oranjelaan (voorheen 
Tl4) in de gemeente Beek en Donk, voor zover deze 
gelegen is binnen de bebouwde kom, tot de verantwoorde
lij kheid gaan behoren van de gerneente Beek en Donk; 
het beheer en onderhoud van de doorgetrokken S210, de 
verbindingsweg tussen de S210 en de weg Beek en Donk
Gemert (S331) alsrnede de weg langs de Zuid-Willemsvaart 
tussen de bebouwde kommen van Beek en Donk en Helmond 
(thans Rijksweg) tot de verantwoordelijkheid gaan 
behoren van de provincie Noord-Brabant. 

Voor de met de hiervoor vermelde verantwoordelijkheid 
samenhangende overdracht van wegen gelden dezelfde condi
ties als voor de onder 2. genoemde overdrachten. 

4. Ten einde de realisering van de wegenstructuur mogelijk te 
maken zullen de convenant-partners de nodige bestuurlijke 
beslissingen nemen c.q. bevorderen. 
Voor de gemeenten heeft deze besluitvorming in eerste in
stantie betrekking op de planologische regeling van de 
structuurvariant, c.q. op het vaststellen van de benodigde 
bestemmingsplannen voor alle gedeelten van de gehele 
structuur; 
gestreefd wordt naar vaststelling van alle benodigde 
bestemmingsplannen binnen een jaar na het besluit van de 
minister over de hoofdwegenstructuur. 
De provincie zal: 
o waar mogelijk en gewenst, bijstand verlenen in het op

stellen van en de besluitvorming over de bestemmings
plannen; 

o de technische uitwerking van de wegprojecten verzorgen 
en 

o de financiele middelen voor de realisering ervan ter 
beschikking stellen. 
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Overigens blijft het gezamenlijk streven erop gericht alle 
zich aandienende mogelijkheden te benutten ter verkrijging 
van bijdragen door derden. 

5. Gelet op de financiele implicaties van bovenvermelde 
wegprojecten, alsmede de nog te volgen procedures, is een 
gelijktijdige realisering op korte termijn niet mogelijk en 
wordt de volgende fasering nagestreefd: 
le fase: a. doortrekking van de S210 tot de Bakelsedijk 

(T451) (aanvang 1987); 
2e fase: b. doortrekking van de S210 vanaf de 

Bakelsedijk tot benoorden Heikant (oostelijk 
van de te graven Zuid-Willemsvaart om 
Helmond); 

c. aanleg van de verbindingsweg tussen de S210 
en de weg Beek en Donk-Gemert; 

d. aanleg van de lokale voorziening in of om 
Donk (aanvang realisering 2e fase rend 1990, 
of zoveel eerder als in gezamenlijk overleg 
tussen provincie en gemeenten mogelijk 
blijkt); 

3e fase: e, doortrekking van de S210 in westelijke rich
ting 
(afhankelijk van het tijdstip van realise
ring van de ASO oostelijk van Eindhoven). 

De reconstructie van de aansluiting van de weg 
Beek en Denk-Gernert op de N266 (f), samenhangend met de 
kanaalwerken, zal plaatsvinden in nader overleg tussen 
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente 
Beek en Donk. Er wordt naar gestreefd deze reconstructie 
gelijktijdig met of vooruitlopend op de 2e fase te 
realiseren. 

6. De provincie zal een initierende en voorwaardenscheppende 
rol blijven vervullen in de totstandkorning van de hoofd
wegenstructuur in Noord-Oost-Brabant volgens structuur
variant F, bestaande uit de A50 (Oss-Eindhoven) en de 
voltooiing van de ruit om Eindhoven (A50/A58). Gewest en 
gemeenten verplichten zich een spoedige realisering van 
variant F te bevorderen. 

-4-



7. Zadra zich fwidamentele wijzigingen voordoen in de uit
gangspunten, die hebben geleid tot de onderhavige struc
tuurkeuze, zullen de convenant-partners zich over de alsdan 
ontstane situatie beraden. Dit is met name het geval wan
neer de besluitvorrning over de hoofdwegenstructuur leidt 
tot een andere structuur dan variant F. Ook dan blijft 
uitgangspunt van beleid, dat een adequate op.lessing voor de 
verkeersproblematiek in de regio Helmond, passend binnen de 
beleidsdoelstellingen van de provincie Noord-Brabant, 
verkregen dient te warden. 

Aldus gedaan te 

Helmond 

Beek en Dank 

Aarle-Rixtel 

Bakel en Milheeze 

's-Hertogenbosch 

, met inachtneming van de door de Raad van 
Aarle-Rixtel aangenomen inotie d.d. 
29 januari 1987 (bijlage 4). 

16 november 1987. 
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II. TOELICHTING 

1. Inleiding 

De gezamenlijke studie van Rijk en provincie naar de gewenste 
hoofdwegenstructuur in bet gebied 's-Hertogenbosch-Oss
Eindhoven-Helmond is afgerond met het rapport van de Stuurgroep 
boofdwegenstructuur N.0.-Brabant (Stuhnob) van septernber 1984. 
Op basis van het rapport van de Stuhnob heeft bet provinciaal 
bestuur een voorkeur uitgesproken voor structuurvariant F. Voor 
de oplossing van een aantal regionale en/of lokale verkeers
problemen, zoals in de regio Helmond, acht het provinciaal 
bestuur een aanvulling op die hoofdstructuur noodzakelijk. 

Bij de regio Helmond bestond aanvankelijk -geredeneerd vanuit 
het belang van bet gewest Helmond- een voorkeur voor variant C, 
als gevolg van bet ontbreken van de doortrekking van de S24 
(thans S210) in variant F. In grater verband moest echter warden 
vastgesteld, dat variant C een overmatige concentratie en 
toename van bet verkeer veroorzaakt op de oostelijke noord-zuid
verbindingen in de gemeente Eindboven, met name op bet oostelijk 
gedeelte van de rondwego 
Beraad binnen de regio zuid-oost-Brabant beeft geresulteerd in 
een gemeenscbappelijke standpuntbepaling, inhoudende, een voor
keur voor variant F met twee essentiele aanvullingen, te weten: 

de doortrekk.ing van de S24 tot voorbij Beek en Donk en 
aangesloten op de N266 en 
een regionale westelijke omlegging Son. 

In bet bestuurlijk overleg met de regio Helmond van 21 novernber 
1984 alsmede in een vervolg-overleg op 11 februari 1985 is de 
noodzaak van een aanvulling op structuurvariant F in de vorm van 
een doortrekking van de 824 algemeen onderschreven. 
Tevens is geconstateerd dat er voor wat betreft de doortrekking 
van de S24 structureel nog verscbillende mogelijkheden voorlig
gen en dat er nog geen gemeenschappelijke visie bestaat op de 
gewenste wijze van doortrekking van de S24. 
Het verslag van 11 februari 1985 is als bijlage 1 gPvnPgd bij 
dit convenant. 

In het gevoerde overleg is vastg~~teld, dat in principe de 
volgende structuurmodellen ter besluitvorming voorliggen: 
a. een westelijke doortrekking van de S24 naar en aansluitend 

op de toekomstige noord-tangent Eindhoven (ASS); 
b. een noordelijke doortrekking van de S24, welke ten noorden 

van Beek en Dank aansluit op de buidige rijksweg langs de 
Zuid-Willemsvaart (N266); 

c. een combinatie van voornoemde varianten met mogelijke modi
ficaties. 
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Met structuurvariant F als vertrekpunt voor de verdere activi
teiten en besluitvorming betreffende de complementaire wegen
structuur is in het gevoerde overleg met de regio Helmond be
sloten een nadere studie te verrichten naar de gewenste wijze 
van doortrekking van de S24. De studie had tot doel een basis te 
verkrijgen voor bestuurlijke besluitvorming over de definitieve 
structuur, die vervolgens zou kunnen warden uitgewerkt op trace
en bestemmingsplanniveau. 
Voornoemde studie richtte zich op een beleidsmatige en tech
nische beoordeling en afweging van vier structuurmodellen vanuit 
de aspecten: 

verkeer 
stedebouw/planologie 
lands chap 
landbouw. 

Model I betreft de westelijke doortrekking van de S24 als be
schreven onder a. 
De structuurmodellen II en III betreffen de onder c. bedoelde 
combinatiestructuren. 
In model II is de westelijke doortrekking van de S24 (model I) 
aangevuld met een verbinding tussen de S24 en de weg Gemert
Beek en Dank (S23). 
Model III komt overeen met bet zgn. "gekanteld Y-model" uit het 
structuurplan van bet gewest Helmond en omvat een westelijke 
doortrekking (model I) met een volledige oostelijke omlegging 
Beek en Dank. 
Model IV betreft de noordelijke doortrekking van de S24, als 
beschreven onder b. 

De studie is uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant in nauw 
overleg met de regio Helmond. Daartoe is een ambtelijke begelei
dingsgroep ingesteld, waarin vertegenwoordigd waren: 

het streekorgaan gewest Helmond 
de gerneente Aarle-Rixtel 
de gerneente Bakel en Milbeeze 
de gerneente Beek en Dank 
de gerneente Helmond 
de gerneente Lie shout 
de provincie Noord-Brabant. 

De resultaten van de structuurstudie ziJn neergelegd in de nota 
"Structuurstudie S24" van april- 1986. Blijkens deze nota bena
dert structuurvariant II+ bet meest de voorkeursvariant van de 
verschillende overlegpartners. 
Deze variant bebelst een doortrekking van de S24 (in het vervolg 
aan te duiden als S210) in westelijke ricbting, aansluitend op 
de door bet Rijk te realiseren A50 ten oosten van Nuenen, 
aangevuld met een verbindingsweg tussen de doorgetrokken S210 en 
de weg Beek en Dank-Gernert. Voorts voorziet deze variant in de 
oplossing van de problematiek in 
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Dank door de reconstructie van de aansluiting van de weg Beek en 
Dank-Gernert op de weg langs de Zuid-Willemsvaart (N266) en een 
lokale voorziening in of om Dank. 

Op basis van voornoemde nota heeft op 2 april 1986 bestuurlijk 
overleg p l aat sgevonden tussen de provincie en de regio Helmond, 
dat heeft geleid tot de volgende conclusies en afspraken: 

de nota "Structuurstudie S24" biedt voor de overlegpartners 
voldoende basis voor verdere besluitvorming; 
gewest, gemeenten en provincie koersen gezamenlijk aan op 
besluitvorming over doortrekking van de S2~0 volgens struc
tuurvariant II+; 
de provincie is bereid de aanleg en financiering van de 
westelijke doortrekking van de S210, de verbindingsweg 
tussen de S210 en de weg Beek en Donk-Gemert (S331) en de 
lokale oplossing in Dank voor haar rekening te nemen; 
de afzonderlijke gemeenten verplichten zich tot een inte
grale planologische inpassing van structuurvariant II+; 
de afspraken met betrekking tot de structuurkeuze en de 
regeling van de daarbij passende taken en verantwoordelijk
heden zullen warden vastgelegd in een bestuurlijk conve
nant. 

Het verslag van 2 april 1986 en de nota "Structuurstudie S24" 
zijn respectievelijk als bijlage 2 en bijlage 3 bij dit con
venant gevoegd. 

2. Aard en doel van het convenant 

De partners in het convenant zijn de besturen van 
het streekorgaan gewest Helmond: 
de gemeente Aarle-Rixtel 
de gemeente Bakel en Milheeze 
de gemeente Beek en Dank 
de gemeente Helmond 
de provincie Noord-Brabant. 

Het doel van het convenant is te kom~n tot: 
a. een gemeenschappelijke gestructureerde aanpak van de nood

zakelijke oplossing voor de huidige verkeersproblematiek in 
procedureel, plarunatig en financieel opzicht; 

b. bestuurlijk besluitvorming, welke voor die verdere aanpak 
nodig is. 

Gelet op de aard van de op te lossen problemen en de thans nag 
bestaande onzekerheden met betrekking tot de oplossingen, moet 
het voorliggende convenant warden beschouwd als een raamwerk, op 
basis waarvan een nadere invulling nodig en mogelijk is. 
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Het convenant draagt derhalve een voortschrijdend karakter, waar 
het de verdere invulling betreft en behoeft herziening, zodra 
zich in de nu geldende uitgangspunten fundamentele wijzigingen 
voordoen. 

3. Functie en planstatus van de onderdelen van structuur
variant II+ 

De te realiseren structuurvariant omvat de volgende verbindin
gen: 

de doorgetrokken S210 vanaf de S209 tot de ASO; 
de verbinding tussen de S210 en de weg Beek en Dank-Gernert 
(S331); 
de lokale oplossing in Dank. 

Ingevolge de uitgangspunten van het Provinciaal wegenplan 1986 
vervult het aan te leggen gedeelte van de S210 vanaf de S209 tot 
de A50 de volgende verbindingsfuncties 

in samenhang met de (te realiseren) ASS een 2e orde-functie 
in de verbinding van Helmond met Eindhoven en W-Nederland; 
in samenhang met de ASO een 2e orde-functie in de verbin
ding van Helmond met 's-Hertogenbosch, Cost-Nederland 
(Nijmegen) en de Randstad en 
respectievelijk een 2e en 3e orde-functie in de verbinding 
van Deurne en Gernert met Eindhoven. 

De verbinding tussen de S210 en de S331 vervult eveneens een 3e 
orde-functie in de verbinding van Gernert met Eindhoven en 
Helmond en als voortzetting van de weg Boxmeer-Gernert, die de 
Peel als uitgestrekte landelijke regio verbindt met Eindhoven/ 
Helmond. 
Bovenverrnelde functietoedeling heeft voor het in rnaart 1986 door 
Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal wegenplan 1986 tot 
gevolg, dat de S331 (Boxmeer-Helmond) tussen Helrnond en de 
aansluiting van de verbindingsweg met de S210 oostelijk van Beek 
en Denk zijn secundaire status verliest. 
Het weggedeelte tussen de oostelijke komgrens van Beek en Dank 
en genoemde verbindingsweg vervult een 4e orde-functie (ter
tiair) in de relatie van Beek en Dank met Gernert. Het gedeelte 
tussen de korngrenzen van Beek en Dank en Helrnond vervult even
eens een functie van 4e orde en wordt derhalve tertiair. De S904 
(Beek en Donk-Nuenen), die in afwachting van de besluitvorrning 
over de wegenstructuur in het wegenplan vooralsnog is gehand
haaf d verliest zijn planstatus, met uitzondering van de zuide
lijke omlegging Lieshout, die deel uitmaakt van de doorgetrokken 
S210. 
De eventueel in het kader van structuurvariant II+ te realiseren 
lokale omlegging Dank vervult geen verbindingsfunctie, die 
opname in het provinciale wegenplan rechtvaardigt. 
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4. Beheer en onderhoud 

De in paragraaf 3 beschreven functietoedeling heeft de volgende 
consequenties voor het beheer en onderhoud van de afzonderlijke 
wegvakken: 
De doorgetrokken S210 (vanaf de S209 tot de ASO) , de ver
bindingsweg tussen de S210 en de S331 alsmede het wegvak tussen 
die verbindingsweg en de oostelijke komgrens van Beek en Donk 
komen op grond van hun orde-functie c.q. planstatus in beheer en 
onderhoud bij de provincie. 

Het weggedeelte langs de Zuid-Willemsvaart (N266) tussen 
Beek en Donk en Helmond kornt in beheer en onderhoud bij de 
provincie, nadat met het Rijk tot overeensternming is gekomen 
over de overdracht. 
De lokale omlegging Donk zal na gereedkornen in beheer en onder
houd warden overgedragen aan de gemeente Beek en Donk. Het ge
deelte van de voormalige S23 en Tl2 (in het Provinciaal wegen
plan 1986 de S904) dat zijn planstatus verliest, komt in beheer 
en onderhoud bij respectievelijk de gerneenten Lieshout, Aarle
Rixtel en Beek en Dank na doortrekking van de S210 in westelijke 
richting. 
Het gedeelte van de voormalige Tl4, gelegen binnen de kom van 
Beek en Dank, komt eveneens in beheer en onderhoud bij de 
gerneente Beek en Dank na realisering van de 2e fase (zie par. 
5) • 

Bovenvermelde overdrachten vloeien rechtstreeks voort uit de 
gewijzigde verbindingsfuncties ten gevolge van de aanleg van de 
aanvullende wegenstructuur. Daarnaast bevindt zich in de regio 
Helrnond een aantal weggedeelten, die als gevolg van de vaststel
ling van het provinciaal wegenplan niet rneer tot de verantwoor
delij kheid van de provincie behoren. Voor een deel zijn de 
onderhandelingen met de desbetreffende gerneente reeds in gang 
gezet c.q. is overeenstemrning over de overdracht bereikt. Voor 
het overige betreft het de volgende wegvakken: 
in de gemeente Helmond: 

de kasteeltraverse (voorheen S22) voor zover deze binnen de 
bebouwde korn is gelegen (km 7.295 - Jan 8.464 en km 11.050 -
km 13.842) 
de weg Aarle-Rixtel-Helmond (voorheen Tl3) vanaf de 
gemeentegrens (km 18.643 - km 20.668) 
de weg Helrnond- Bakel (voorheen Tl7) het gedeelte, dat in 
het kader van de kanaalwerken zijn functie verliest 
(km 0.000 - km 0.495) 
de weg Mierlo-Helmond (voorheen T21) voor zover deze binnen 
de bebouwde korn is gelegen (km 6.815 - S22) 
de weg Gerwen-Stiphout (voorheen T22) vanaf de gemeente
grens (km 1.074 - km 4.655); 
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in de gemeente Lieshout: 
de voarmalige Tl2, met uitzandering van het gedeelte, dat 
vaaralsnag zijn functie behoudt tussen het kruispunt 
Bavaria en de zuidelijke amlegging Lieshaut. 

Het vervallen van de verbindingsfunctie van deze weggedeelten 
houdt geen verband met de aanvullende wegenstructuur, zadat de 
overdracht van deze wegen anafhankelijk van de tatstandkaming 
van (anderdelen van) de aanvullende wegenstructuur kan warden 
geregeld. 

Ingevalge het vigerende overdrachteribeleid van de pravincie 
vinden de bovenvermelde overdrachten van wegen plaats zonder 
verrekening van toekamstig onderhoud. 
De wegen zullen in goede staat van anderhoud warden overge
dragen, dan wel zal verrekening plaatsvinden van het achter
stallig onderhoud Conder voarwaarde, dat deze gelden zullen 
warden aangewend voor bet onderboud of de herinrichting van het 
bedoelde wegvak). 

5. Fasering 

Een gefaseerde aanpak van de vaorgestane structuurvariant II+ is 
nodig, op grand van bet feit, dat noch financieel, noch proce
dureel de gebele structuur gelijktijdig en op korte termijn kan 
warden gerealiseerd. Een fasering in aanpak dient echter zadanig 
te zijn, dat: 

een zo groat mogelijke bijdrage aan de oplossing van de 
verkeersproblematiek wordt verkregen; 
de te realiseren onderdelen qua tracering en dimensionering 
passen in de voorgestane eindstructuur; 
het beleid, gericbt op de totstandkoming en een optirnaal 
functioneren van de voorgestane hoofdwegenstructuur volgens 
variant F onverminderd kan warden voortgezet. Derhalve 
dient te warden voorkomen, dat als gevolg van de gefaseerde 
aanpak hoofdverbindingsfuncties worden vervuld, c.q. over
geheveld naar verbindingen van lagere orde. 

Indien de minister van Verkeer en Waterstaat besluit tot een 
andere hoofdwegenstructuur dan variant F, waarvan is uitgegaan 
bij de structuurstudie S24, treedt een nieuwe situatie op, 
waarbij nieuw overleg tussen de convenant-partners nadig is. 

Uitgaande van de veronderstelling, dat de ASO niet voor 1995 
gerealiseerd zal zijn en gelet op de wenselijkheid van een 
spoedige oplossing van de verkeersproblematiek in de regio 
Hellnond, wordt, rekeninghoudend met bovenvermelde uitgangspun
ten, de volgende gefaseerde aanpak voorgesteld: 
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le fase: a. 

2e fase: b. 

c. 

d. 
3e fase: e. 

doortrekking van de S210 tot de Bakelsedijk 
(T451) 
doortrekking van de S210 vanaf de Bakelsedijk tot 
benoorden Heikant (oostelijk van de te graven 
Zuid-Willemsvaart om Helmond) 
aanleg van de verbindingsweg tussen de S210 en 
S331 
aanleg van de lokale voorziening in of om Donk 
doortrekking van de S210 in westelijke richting, 
in sarnenhang met de aanleg van de ASO, oostelijk 
van Eindhoven. 

Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, bijvoorbeeld bij 
een snellere realisering van de ASO, dan thans is voorzien, 
dienen de overlegpartners zich opnieuw te beraden over de 
gewenste fasering. 

Het streven is erop gericht om in 1987 een aanvang te maken met 
de le fase. 
Gelet op de technisch en procedureel nog te verrichten activi
teiten, wordt er naar gestreefd rond 1990 een aanvang te maken 
met de realisering van de 2e fase. 
Een versnelling van de fasering is in beginsel rnogelijk, bijv. 
door rniddel van voor-financiering. Een dergelijke regeling zal 
in gezarnenlijk overleg tussen provincie en betrokken gemeenten 
tot stand dienen te komen. 
Het tijdstip van aanleg van de 3e fase is afhankelijk van het 
tijdstip van realisering van de ASO door het Rijk. 
De reconstructie van de aansluiting van de weg Beek en Donk
Gemert op de N266 (f), welke deel uitrnaakt van de Kanaalwerken 
in Beek en Donk, vindt in principe plaats door en op kosten van 
het Rijk. In het hierover met het Rijk te voeren overleg zullen 
de provincie en de gemeente Beek en Donk streven naar uitvoering 
van deze reconstructie gelijktijdig met of vooruitlopend op de 
2e fase van structuurvariant II+. 

6. Besternrningsplannen 

Een belangrijke voorwaarde voor de verwezenlijking van de be
oogde wegenstructuur is een tijdige planologische regeling c.q. 
inpassing in besternrningsplannen. 

In de gemeente Helmond is de aanleg van de S210 geregeld in een 
vigerend bestemmingsplan. 
In alle overige bij het convenant betrokken gemeenten dient de 
opname van de S210 in besternrningsplannen nog te warden geregeld. 
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De voorbereiding hiervan kan ter hand warden genomen, zodra 
middels een nadere studie uitsluitsel is verkregen over de pre
cieze tracering en dimensionering van de structuuronderdelen. 
De gemeente Aarle-Rixtel zal ter zake van de doortrekking van de 
S210 in westelijke richting een standpunt innemen, zodra de 
besluitvorrning door de minister over de hoofdwegenstructuur is 
afgerond. 

De kosten van het maken van bestemmingsplannen komen, gelet op 
de wettelijke taak van de gemeentelijke overheid, ten laste van 
de desbetreffende gemeenten. Van de zijde van de provincie mag 
een inhoudelijke en procedurele bijdrage in het opstellen van en 
de besluitvorming over deze bestemrningsplannen warden verwacht. 

7. Financiering 

Alle onderdelen van de gewenste structuurvariant zullen door en 
op kosten van de provincie warden gerealiseerd, met uitzondering 
van de reconstructie van de aansluiting van de weg Beek en Donk
Gemert op de N266, samenhangend met de verbredingswerkzaarnheden 
aan de Zuid-Willemsvaart in Beek en Donk. 
Indien ten tijde van de aanleg de huidige Wet uitkeringen wegen 
van kracht is zal van deze bijdrageregeling gebruik warden 
gemaakt. 
Voorts zullen ook alle andere zich eventueel aandienende moge
lij kheden voor (een bijdrage in) de financiering door de conve
nant-partners warden benut. 

Over de totale omvang van de met dit project gemoeide kosten kan 
nog geen uitspraak warden gedaan alvorens een eerste uitwerking 
heeft plaatsgevonden. 

8. Organisatie 

De convenant-partners: 
de gemeente Aarle-Rixtel 
de gemeente Bakel en Milheeze 
de gemeente Beek en Donk 
de gemeente Helmond 
het Streekorgaan gewest Helmond 
de provincie Noord-Brabant 

zijn in beginsel elk voor zich verantwoordelijk voor de besluit
vorming op respectievelijk lokaal, gewestelijk en provinciaal 
niveau. Deze besluitvorming is gericht op de totstandkoming van 
de gekozen structuur en omvat alle daarvoor noodzakelijke ele
menten die in hoofdzaak zijn aan te duiden met: 

instemming met structuurvariant II+; 
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instenuning met het bestuurlijk convenant en in het bijzon
der de daarin neergelegde afspraken betreffende 
o de aanpak/fasering van variant II+ 
o de planologische regeling 
o de financiering en 
o het beheer en onderhoud. 

Gelet op de complexiteit en het aantal convenant-partners zal 
een coordinerende taak moeten warden vervuld. 
Deze coordinerende taak wordt uitgevoerd door een bestuurlijk 
overleg waarin voornoemde besturen zijn vertegenwoordigd en dat 
zal warden geleid door een vertegenwoordiger van het provinciaal 
bestuur i.e. de gedeputeerde voor Verkeer en Waterstaat. 

Het bestuurlijk overleg zal zich laten bijstaan door een ambte
lijke werkgroep, waarin bovengenoemde besturen ambtelijk ziJn 
vertegenwoordigd. De ambtelijke werkgroep heeft in hoofdlijnen 
tot taak: 
het voorbereiden van alle noodzakelijke 

administratieve 
technische en 
financiele 

voorwaarden om binnen redelijke termijnen te kunnen komen tot 
realisering van de overeengekomen wegenstructuur. 
De ambtelijke werkgroep, welke wordt voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de provincie, staat onder verantwoor
delijkheid van he t bestuurlijk overleg. 
De technische uitwerking van structuurvariant II+ op traceniveau 
(principeplan, besteksplan) vindt plaats ender verantwoordelijk
heid van de dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer (WMV) van de 
provincie Noord-Brabant. 
De vertegenwoordiger van de dienst Ruimtelijke Ordening, Natuur 
en Landschap en Volkshuisvesting (RNV) in de ambtelijke werk
groep vervult tevens een coordinerende functie met betrekking 
tot de planologische begeleiding en regeling. 

9. Voor~:!:e l besluitvorming 

Het bestuurlijk convenant wordt door de betrokken vertegenwoor-
digers in het bestuurlijk overleg aaugeboden: 
ter besluitvorming aan: 

het dagelijks bestuur van het streekorgaan gewest Helmond 
de raad van de gemeente Aarle-Rixtel 
de raad van de gerneente Bakel en Milheeze 
de raad van de gemeente Beek en Dank 
de raad van de gemeente Helmond 
het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Brabant 

ter kennisneming aan: 
de Provinciale planologische commissie. 
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III. BIJLAGEN 



BIJLAGE 1. 

Samenvatting bestuurlijk overleg d.d. 11 februari 1985 inzake de S24 
in het gebouw van het streekorgaan gewest Belmond. 

Aanwezigen: 
Gemeente Aarle-Rixtel: 

Gemeente Bakel en Milheeze: 
Gemeente Beek en Dank: 

Gemeente Belmond: 
Gemeente Lieshout: 

Gewest Helmond: 

Provincie Noord-Brabant: 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

he er 
he er 
heer 
heer 
he er 
he er 
heer 
heer 
he er 
heer 

mr. X.A.M. Buijs (burgemeester) 
J.C. v. Ieperen 
O.P.M. Bouwmans (wethouder) 
Ch.L.A.M. Hustinx (burgemeester) 
G.Th. van der Vrande (wethouder) 
Th.J. Wouters 
ing. W.J. Willems 
J.W. Remmen (wethouder) 
P.A.C.C. van Hout (burgemeester) 
A.G.M . v . d . Wijdeven (wethouder) 

de heer A.G. v. Lenken (wethouder) 
mw. P.H.M. Jacobs-Aarts (portefeuillehoudster) 
de heer drs. G.Th. Folmer 
de. heer drs. J. de Geus (gedeputeerde) 
ir. A. Peters (PWS) 
drs. H. Cramer (Griffie/verslag) 

I Verslag bestuurlijke bijeenkomst 21 november 1984 

De vergadering stemt in met de door de provincie voorgestelde wijzigingen 
op het door het gewest in concept vervaardigde verslag van de bestuurlijke 
bijeenkomst op 21 november jl. over de hoofdwegenstructuur Noord-Oost
Brabant. 

II Doortrekking 524 

Mevrouw Jacobs refereert aan h~t overleg van 21 november over de 
hoofdwegenstructuur Noord-Oost-Brabant en stelt dat het inmiddels 
bij een ieder bekende standpunt van de regio over de studie hoofdwegen
structuur, thans ook gedragen wordt door de bestuursraad van het 
gewest. 
Zij benadrukt het belang van een verdere gezamenlijke aanpak van de 
problematiek van de 524, waarbij duidelijk is dat voor wat betreft de 
regio dez e weg in noordelijke richting doorgetrokken meet worden. 

De heer de Geus refereert aan het provinciale standpunt inzake het Stuhnob
rapport en verr.ieldt dat de visiP van Gedeputeerde Staten ondcrschreven wordt 
door de betrokken commissies uit de staten. 
De gemeentebesturen en het dagelijks bestuur van het gewest zijn door 
middel van een afschrift van het Protocol in kennis gesteld van de 
resultaten van het overleg met de minister van verkeer en waterstaat 
op 6 december jl. Hieruit blijkt dat de minister begrip heeft voor het 
standpunt van gedeputeerde staten voor de keuze veer structuurvariant F. 
De minister heeft inmiddels,overeenkomstig haar toezegging, advies 
gevraagd aan de Raad van de Waterstaat met het verzoek dit advies op 
korte termijn uit te brengen. 
Voorgaande ontwikkelingen hebben gedeputeerde staten aanleiding gegeven 
te bezien op welke wijze de verkeersproblemen, welke in de toekomst 
niet opgelost ~ullen worden door structuurvariant F, in overleg met 
de betrokken gemeenten en het gewest alsnog opgelost kunnen warden. 
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Aangezien het niet zonder meer duidelijk is welke wegenstructuur voor 
de regio de beste oplossing biedt en er voorts verschillen van inzicht 
bestaan over de wenselijkheid en haalbaarheid van bepaalde oplossingen, 
stelt de heer de Geus voor een werkgroep in te stellen. Deze werkgroep 
zal er nadrukkelijk naar dienen te streven dat er voor 1 oktober 
dit jaar een nota ligt over de meest gewenste wegenstructuur. Op grand 
van deze structuurnota kan dan aan het eind van dit jaar op bestuurlijk 
niveau een beslissing warden genomen, waarna de meest gewenste 
structuur uitgewerkt wordt in trace-alternatieven. Vervolgens kan 
inpassing in bestemmingsplannen plaatsvinden. 
Er van uitgaande dat de doortrekking van de 524 een provinciale taak 
is ligt het in de rede dat de provincie het voortouw neemt. 

In de structuurnota dienen drie hoofdvarianten bezien te warden. Te 
weten een westelijke doortrekking van de 524 aansluitend ~p de 
toekomstige wegenruit om Eindhoven: een noordelijke doortrekking aan
sluitend op de weg 1angs de Zuid-Willemsvaart/RW266 en een combinatie 
van beide varianten. 
In de structuurstudie dient naast de verkeerskundige aspecten ondermeer 
aandacht besteed te warden aan natuur en landschap, leefbaarheid, 
financien en faseerbaarheid van de voorgestane oplossingen. 

De vergadering besluit na enige discussie dat de primaire verant
woordelijkheid voor de structuurstudie bij de provincie dient te 
berusten en dat de werkgroep beter een (ambtelijke) begeleidingsgroep 
kan worden genoemd, waarvan de !eden desgewenst kunnen terugkoppelen 
naar de bestuurders. 

Hevrouw Jacobs pleit ervoor dat wanneer uiteindelijk overeenstemming 
bestaat over de te realiseren structuur, de betrokken partijen - gelijk 
dit is gebeurd bij Halsteren/B~rgen op zoom - een convenant sluiten 
om tot uitvoering te komen. 

De heer Remmen zou liever nu reeds een overeenkomst sluiten die be
trokken partijen bindt. Dit wordt evenwel door de vergadering bestuurlijk 
onhaalbaar geacht. 
Voorts vraagt de heer Remmen naar de mogelijkheden reeds nu delen van 
de 524 gefaseerd uit te voeren. Hij denkt daarbij in het bijzonder aan 
het zuidelijke gedeelte tot aan de Bakelseweg. 

De heer de Geus antwoordt hierop dat wanneer niet vooruitgelopen wordt 
op de uiteindelijk te kiezen structuur, de betrokken gemeentebesturen 
onderling overeenstemming hebben bereikt over dat gedeelte, de weg 
ingepast is in beste?IDJingsplannen en er voldoende financiele middelen 
beschikbaar zijn, hier geen bezwaar tegen behoeft te bestaan. 

Mevrouw Jacobs spreekt haar vertrouwen uit in de voorgestelde en afge
sproken aanpak van de problenatiek van de S24 en sluit de vergadering. 

III Afspraken 

- De aanwezigen stemmen in met de wijzigingen van de provincie op het 
concept-verslag van 21 november 1984 van het gewest. Vervolgens vastgeste 

- De provincie draagt primair de verantwoordelijkheid voor het opstellen 
van de structuurnota "doortrekking S24" en houdt daarbij contact met de 
begeleidingsgroep (zie bijlage 1). 

- De structu~~no~a zal drie structuurvarianten bevatten te weten een 
westelijke afbuiginq van de 524 aansluitend oo de riiksweaenruit om 
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Eindhoven, een noordelijke doortrekking aansluitend op de weg langs 
de Zuid-Willemsvaart en een mogelijke combinatie daarvan. 

- De provincie stelt het verslag op en zal een opzet voor de structuur
nota met het verslag meezenden (bijlage 2). 

21021985 



BIJLAGE 2. 

Verslag met conclusies en afspraken van het bestuurlijk overleg op 
2 april 1986 van Gedeputeerde Staten met de gemeentebesturen in het 

gewest Helmonden met het dagelijks bestuur van het gewest Belmond. 
Plaats: gewestkantoor Belmond 
onderwerp: concept-rapport structuurstudie S.24 

Aanwezig namens: 
de provincie drs. J. de Geus, (gedeputeerde), voorzitter 

de heer A. Peters (Provinciale Waterstaat) 
de heer s. Hornix (Provinciale Waterstaat) 
de heer R. v.d. Ploeg (provinciale griffie) 

(verslag) 
het gewest Belmond mw. P. Jacobs-Aarts, portefeuillehouder 

de heer G. Folmer 
gemeente Belmond de heer J. Remmen (wethouder) 

de heer P. Kloet (Projectbureau Belmond Groeistad) 
gemeente Aarle-Rixt~l de heer v. Kessel (wethouder) 

de heer E. v. Stekelenburg 
gemeente Beek en Denk de heer Ch. Hustinx (burgemeester) 

de heer w. No ten (wethouder) 
de heer w. Willems (Gemeentewerken) 

gemeente Bakel de heer o. Bouwmans (wethouder) 
de heer A. Gerrits (Gemeentewerken) 

gemeente Lie shout de heer P. v. Hout (burgemeester) 

De heer de Geus memoreert de voorgeschiedenis van de structuur
studie S.24. Vertrekpunt voor deze studie vormde structuurvariant F 
uit de gezamenlijke studie van provincie en rijk naar de hoofd
wegenstructuur in Noord-oost-Brabant. De regio Zuid-OOst-Brabant 
heeft in het bestuurlijk overleg van november 1984 en 
februari 1985 een gemeenschappelijk standpunt ingenomen, inhoudende 
een voorkeur voor variant F,met twee essentiele aanvullingen, 
te weten: 
- de doortrekking van de S.24 tot voorbij Beek en Denk en aangesloten 

op de N.266 en 
- een regionale westelijke omlegging Son. 
Gelet op de provinciale voorkeur voor een westelijke doortrekking 
van de S.24 werd afgesproken een ambtelijke werkgroep in te 
stellen die in korte tijd, met als vertrekpunt variant F, de 
complementaire wegenstructuur zou bezien en studie zou verrichten 
naar de gewenste wijze van doortrekking van de S.24. 
Veer de studie lagen 3 opties als structuurmodel voor, nl. 
1. een westelijke afbuiging van de S.24, aansluitend op de hoofd

wegenstructuur rend Eindhoven (A.58) 
2. een noordelijke doortrekking van de S.24, aansluitend op de 

huidige rijksweg N.266 langs de Zuid-Willemsvaart 
3. combinaties van deze structuurvarianten met modificaties. 

De heer Peters vat de inhoud van het rapport en de gevolgde werk
wijze beknopt samen. Een viertal structuurmogelijkheden zijn in 
het rapport onderzocht en getoetst op de aspecten stedebouw/planologie, 
landschap, landbouw en verkeer. 



3. over de 
gemaakt 
variant 
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planologische inpassing dienen zodanige bestuurlijke 
te worden, dat het gehele trace van de S.24 volgens 

II+ integraal in de diverse bestemmingsplannen wordt 

af spraken 

ingepast. 

Door de ambtelijke begeleidingsgroep zal een bestuurlijke convenant 
worden ontworpen, waarin de regeling van verantwoordelijkheden van 
alle partners in het studiegebied nauwkeurig zullen warden vast
gelegd inzake 

taken en verantwoordelijkheden in verband met aanleg, beheer en 
onderhoud; 
fasering van de realisering in de tijd en voor wat betreft 
financiering 
planologische inapssing. 

Getracht zal worden een ontwerp-convenant binnen 2 maanden op tafel 
te leggen. Het convenant zal de basis vormen voor de besluitvorming 
door de diverse gemeenteraden en de advisering door de staten
commissie. 

De heer Remmen verzoekt erop toe te zien dat de begeleiding van de 
planologische procedures rond de S.24 ook bi~ de provincie worden 
geco6rdineerd. Dit bevordert de afstemming en de snelheid. De heer 
de Geus zegt dit toe. 
Op de vraag van de heerv~n Hout wat er gebeuren moet als een gemeente 
door lokale omstandigheden (bezwa~rschriften) meet afhaken, antwoordt 
de heer de Geus dat de provincie, wanneer traces van geprojecteerde 
rijks- of provinciale wegen in streekplan zijn opgenomen, gebruik 
kan maken van haar aanwijzingsbevoegdheid. Tegen bezwaren 
met betrekking tot lokale oplossingen staat de provincie machteloos. 

De voorzitter vat de conclusies en afspraken samen: 
de concept-structuurnota S.24 biedt voor de partners voldoende basis 
voor besluitvorming; 

- gemeenten, gewest en provincie koersen gezamenlijk aan op besluit
vorming over doortrekking S.24 op basis van variant II+; 

- de provincie is bereid de aanleg en financiering van de westelijke 
doortrekking, inclusief de noordelijke aansluiting op de S.23, 
alsmede de aanvullende lokale oplossing te Donk voor haar rekening 
te nemen; 

- de planologische inpassing van variant II+ vindt integraal plaats; 
- de afspraken met betrekking tot regeling van taken en verantwoorde-

lijkheden worden vastgelegd in een ontwerp van een bestuurlijk 
convenant, dat binnen 2 maanden aan de partners wordt voorgelegd; 

- binnen 10 dagen na heden wordt het verslag van deze bespreking 
aan de deelnemers toegezonden, teneinde voor de collegevonning 
(29 april a.s.) een begin met de besluitvorming te kunnen maken; 
het gewest stuurt afschriften van het verslag naar de regionale 
deelnemers van de ambtelijke begeleidingsgroep. 

Mevrouw Jacobs dankt de heer de Geus en de provinciale medewerkers 
voor de heldere uiteenzetting en de geleverde inspanningen en dankt 
voorts de aanwezige gemeenten voor hun komst. Zij benadruk~ dat 
ongeacht lokale dissonanten of onvoorziene omstandigheden door 
alle betrokkenen eendrachtig gestreefd moet wordennaar realisering 
van de gemaakte afspraken te weten het bereiken van een snelle 
oplossing voor de regionale verkeersproblematiek. 
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De heer de Geus verwacht tenslotte dat gelet op de nog te volgen 
procedures (bestemmingsplannen - grondverwerving enz), de prov incie 
op zijn vroegst rond eind 1990 gelden behoeft te reserveren 
voor daadwerkelijke realisering van de doortrekking van de S.24., 
waarmee overigens op die tennijn ook rekening is gehouden. 
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BIJLAGE 4 

MotiP 

I. l>e tta;1ol .vnn 1\arl e-Hixtel, in vorgarlering bi joen 

op :!CJ jauuari 1987, lleeft gekonstateerd dat, gczicm 

rlf~ aG1Jt1da van B on W voor do vcrgadorint; van hedtHI, 

in tugenstelling tot de gcweste1ijke af'spraken, geen 

voorstel aan rle Haad vordt geciaan t.a.v. de vegen

struktuur en het in geding zijnde optverp bestuurli.ik 

convcnant. 

2. De Huaci geef't als haar mening te kennen, uitgaande van 

)set voor Aarl o-Ri x tel meost gun!ltige tracee 0011 

noorclolijko doortrukking vo.n de S24 te unvaarden, 

doch dat de veetolijke a:f"buiging·vordt -.f'gvvezen. 
. . ... ~.,, --- ~=: · 

Ten annzien van de we8te1ijke af'buiginc -se.1~de Raad 

ui tcindelijl< beslisse.n nadat de M:ini.a~·.-.~~ uitspraak 
• • " • • .z .... ' . ~.. ... 

hoert ~edaan wolkc wogvariant in .z.o~~i~t se' . ............... -
.. -·- · 

wore I en aange leerl-
.. ..L '6.<e="• 

' , 
Vervolgens dat op bestuurlijk en ambtelijk niveau 

slechts bet standpunt van de raad naar voren mag 

gebracht worden 
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