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Volgnummer; 5 Afzender 

Broeders van Lielde, Eikenburg 

(A P. van Heuglen) 

Kenmerli: - Aalstenweg 389 

Gedateerd; 27 mei 1998 5644 RE Eindhoven 

Kemptiotfen) van de Inspruk: Reactie van Bevoegd Cnag: 

Ondanks de iivare aantasting van de kwaliteil 

en leefbaarheid van landgoed Eikenbufg ver

dient het MMA • mits aangevuld met mitigeren

de maatregelen - de voorkeur. 

Waarvan akte. 

Aangezien de tiebouwing op hel landgoed 

Eikenburg aan de noordzijde van de A67 dichter 

bij de A67 is gesitueerd dan de v^oningen aan de 

zuidzijde van de A67 (Waalre), dient ook de 

noordzijde van de A67 te worden voorzien van 

geluidsschermen. Eenzijdige plaatsing van 

geluidsschermen aan de zuidzijde van de tan

genten ter hoogte van het laridgoed Eikenburg 

leidt t)ovendien vanwege geluidsweerkaatsing 

tot eitra geluidhinder ter plaatse. 

Gezien het karakter van de activiteiten op het 

landgoed Eikenburg dient de te verwachten toe

name van geluidhinder bij de bron Ie worden 

bestreden via plaatsing van geluidsschermen en 

niet (alleen) door isolatie van de op hel landgoed 

aanwezige t)et>ouïfing (waarmee het effect voor 

revaliderende bezoekers gering zou zijn). 

in hel kader van het Ontwerp-tracébesluil is een 

gedetailleerd akoestrsch onderzoek verricht, In 

dit onderzoek zijn alle woningen cq. geluidsge-

voelige bestemmingen binnen de zone van de te 

reconstrueren wegvakken betrokken. Het onder

zoek en de daaruit volgende geluidwerende 

maatregelen zijn erop gencht te voldoen aan de 

nonnen uit de Wet geluidhinder. Daarbij is reke

ning gehouden met absortwrende schermen 

In het MMA is deze normering aangescherpt 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft 

namelijk in het standpunt voor de Randweg 

Eindhoven aangegeven dat als streefwaarde 

voor de geluidsbelasting 55 dB(A) zal worden 

aangehouden. Indien dit niet haalbaar is, bij-

voortKcId om doelmatigheidsredenen, zal mini

maal met de verkeersprognoses voor 3030 de 

situatie van 1994 moeten teruggebracht Het 

OTB t)evat de resultaten van dit akoestisch 

onderzoek en een bijijehorend overzicht van de 

akoestische afschermingen. 

Oe huidige aansluitingssystematiek van de 
Aalstemveg op de A67 dient gehandhaafd te 
bli|ven Dit kan Ier hoogte van Motel Eindhoven 
bij hel MMA heel eenvoudig, aangezien de A67 
dan een maai veld ligging heeft. Bij andere alter
natieven kan dit door in plaats van het talud ter 
plaatse een oprit met een betonnen muurcon
structie te realiseren Dit betekent dat de verbre
ding van de A67 ter hoogte van landgoed 
Eilienburg in feite kan worden uitgevoerd zon
de' inbreuk te doen op het landgoed, of in ieder 
geval ten mini mate. 

De in de Trajectnota/MER aangegeven luscon
structie aan de zuidzijde van de A67 kan even
min op instemming rekenen; ook daar dient de 
aansluiting conform de huidige systematiek 
gehandhaafd te blijven 

Mocht uiteindelijk toch een lusconstruclic nood
zakelijk Uil ken, dan dient deze conform de aan
pak bij Geldrop (bij hel Hotel CoJden Tulip) te 
voorden gerealiseerd Hier vergen de lussen een 
minimaal ruimtebeslag door hun zo dicht moge
lijk tegen de snelweg geconstnjeerde ligging 

Bij de plandetaillering is speciale aandacht 
geschonken aan ruimtet>esparende oplossingen 
voor de aansluitingen Om deze reden is voor de 
aansluiting Aalstenveg gekozen voor een zoge
naamde Haarlemmermeer oplossing. Op deze 
wijze wordt zowel aan de noord- als zuidzijde 
bestaande bet>ouwlng ontzien. 

De noodzaak van een brede middenberm van 
ca. 30 meter in de meeste alternatieven, 
bedoeld om de middenberm ruimtelijk in ver
houding te brengen met de brede njbanen, is 

Gezien de totale breedte van de infrastructuur
bundel en de verdeling in doelgroepen (door
gaand/regionaal) in het gekozen alternatief 
(MMA) IS het wenselijk om in het ontwerp een 
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Kernpunten] vin de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

schromelijk ovenjreven en om reden van aan

tasting van waardevol natuurgebied onaan

vaardbaar Met het oog op de veiligfieid is hel 

zaak een scheiding op de middenberm aan te 

brengen; dit kan even-wel conform de opiet uit 

de diverse tracerings-tekeningen op een breedte 

van ca. 6 meter. 

zekere geleding van de verkeersruimle op te 

nemen en tevens voor geleiding Ie zorgen naar 

de juiste doelgroepenslrook. De oorspronkelijk 

in het ontwerp opgenomen twmenrij is evenwel 

•m ruimte besparende. Het dwarsprofiel is daar

mee in breedte verminderd. 

Bij een verbredfng van de tangenten kan de Van 

der Beken Pa steel weg komen te vervallen. 

Momenteel maakt namelijk slechts sluipverkeer 

van de/e weg gebruik Vroeger vormde deze 

weg de ontsluiting van hel zuiden van Stratum 

vanat Waalre, doch de infrastructuur is 

inmiddels veranderd en de functie van de weg is 

overgenomen door de Floralaan-West. 

Bij het ontwerp van de In de tra|ectstudie/m.e r 

onderzochte alternatieven is het ondertiggende 

wegennet, waar genoemde weg onderdeel van 

uitmaakt, als gegeven Ijeschouwd. In ovedeg 

met de gemeente Eindhoven is evenwel over

eengekomen genoemde weg slechts te handha

ven als fietsverbinding. Dil levert aanzienlijke 

ruimtelijke voordelen op nabij de aansluiting 

Aal sterweg. 

Rijkswaterstaat dient op voorhand aan te geven 

welk deel van het landgoed Eikenburg (moge

lijk) voor de reconstructie van de tangenten is 

benodigd. 

Het landgoed Eikenburg wordt door de aange

paste vormgeving van de aan^uiting Aalstenweg 

(Haarlemmermeer) volledig ontzien. V^aaiom is de 

'Haarlemmermeervariant' verlaten? 

Vanwege de ruimte besparende voordelen 15 in het 

OTB gekozen voor de Haarlemmermeeroplossing 

Volgnumntan 6 Afzender: 

A.L.r^ Stevels 
Hennkhave 3 

Kenmerk: - 5655 JL Eindhoven 

Gedateerd: 7 juni 1998 

Kempunl(en} van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag; 

Ter voorkoming van amovatie van woningen 

aan de Hennkhave en de creatie van een onac

ceptabel woon- en leefmilieu voor de overige 

bewoners in de woonwijk 'Ooievaarsnest', dient 

reconstructie van de tangenten piaats te vinden 

in westelijke nchting 

Teneinde de woonwijk Ooievaarsnest en het 

bedrijventerrein De Run te ontzien werd in het 

standpunt voorgesteld het knooppunt De Hogt 

ca. 100 meter In zuidelijke richting op te schuiven. 

Door aanpassing van de verbindingsboog in de 

hootdrijbaan en een compacter ontwerp is deze 

verschuiving niet noodzakelijk gebleken, terwijl 

Ooievaarsnest en de Run loch worden ontzien. 

Geluidhinder wordt gn>ter In het kader van twt Ontwerp-tracéliesluit is een 
gedetailleerd akoestisch cxxienoek verricht. In dil 
onderzoek zijn alle woningen cq geluidsgevoelige 
bestemmingen binnen de zone van de te recon
strueren wegvakken betrokken. Het onderzoek en 
de daaruit volgende geluidwerende maatregelen 
zijn erop gerkht Ie voldoen aan de normen uit de 
Wet geluidhinder. In het MMA is deze normering 
aangescherpt. De minister van Verkeer en 
Waterstaat heeft namelijk In hel standpunt voor 
de landweg Eindhoven aangegeven dat als 
streefwaarde voor de geluidstielasting 55 dB(A) 
zal worden aangehouden Indien dit niet haalbaar 
IS. bijvoorbeetó om doelmatigheidsredenen, zal 
minimaal rnci de verkeersprognoses voor 2020 de 
situatw van 1994 moeten lemggebrachl Hel OTB 
bevat de resuttalen weer van dit akoestisch onder-
zoelt en een bijbehorend overzicht van de akoesti
sche afschenningen. 



Li 
Volgnummer: 7 Afienden 

Werkgroep Verkeei Ooievaarinesl 

(J.A. Heikens en E.J. Ludding) 

Kenmerh: - p a V(|vertioe( 11 

Cettateerd; 6 (uni 1998 5655 KA Eindhoven 

Kempunt(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Ondanks eerdere toezeggingen van Rijkswater

staat gaan de in de Trajectnota/MER besciireven 

alternatieven bij de woonwijk 'Ooievaarsnest' 

uit van geluidsschermen, lager dan 5 meter. 

In het kader van het Ontwerp-lracétiesluit is een 

gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht. In dit 

onderzoek zijn alle woningen cq geluidsgevoelige 

bestemmingen binnen de zone van de te recon

strueren wegvakken betrokken Het onderzoek en 

de daaruit volgende geluidwerende maatregelen 

zijn erop gencht te voldoen aan de normen uit de 

Wet geluidhinder. 

In het MMA is deze normering aangescherpt. De 

minister van Verkeer en Waterstaat heeft namelijk 

in het standpunt voor de Randweg Eindhoven 

aangegeven dat als streefwaarde voor de geluids-

lielasbng 55 dB(A) zal worden aangehouden. 

Indien dit niet haalbaar is, bijvoortieeld om doel

matigheidsredenen, zal minimaal mei de verkeers-

prognoses voor 2020 de situatie van 1994 rT>oeIen 

teruggebracht Hel OTB bevat de resultaten van 

dit akoestisch onderzoek en een bijbehorend over-

licht van de akoestische afschermingen 

Realisering van MMA verdient de voorkeur, met 

inachtneming van liet elimineren van het risico 

voor de woningen aan de Herinkhave 

Waarvan akte 

De Poot van Met i dient - eventueel over een 
kleinere afstand - verdiept te worden aangelegd. 
Bebouwing op de verdiepte Poot van Met i kan 
via creatieve oplossingen de pijn van hogere uit
gaven voor een deel veriachten. 

Vanaf de start van de Trajectstudie (startnotitie) is 
aangegeven dat dure kunstwerken (tunnels, ver
diepte liggingen) alleen worden gerealiseerd als dit 
substantiële voordelen heeft en bij een traditionele 
txiuwwijze onaanvaardbare (milieu)-consequen
ties optreden. Ter hoogte van de Poot van Metz 
zijn deze consequenties niet aanwezig. Middels 
geluidwerende voorzieningen kan worden voJdaan 
aan de nonnen van cJe Wet geluidhinder: een dure 
verdiepte ligging rs daarmee niel doelmatig en 
maakt dan ook geen orxlerdeel uit van de plannen. 

Met het oog op en goede verkeersafwikkeling 

aan de tuidkant van Eindhoven dient een oost-

tangent te wofden gerealiseerd. 

Zie A. Nieuwe Nota Infrastructuur en oosttan-

gent 

Is het mogelijk de geluidhinder/fiel 'bonkeffect' 

als gevolg van het wegverkeer op de viaducten 

terug te dringen? 

De moderne uitvoeringswijzen van voegover-

gangsconslructies geven een vlakkere voeg-

overgang waardoor het "bonkeffect" wordt 

geminimaliseerd. 

Kan het nieuwe wegplaveisel 'EME-asfalt' in de 

regio Eindhoven de voorkeur krijgen? 

"EME-asfalt" is een nieuw product. Het lijkt 

veelbelovend. De voor- en nadelen zijn echter 

nog onvoldoende bekend om over toepassing in 

de regio Eindhoven toezeggingen te kunnen 

doen Wel is in het OTB uitgegaan van de toe

passing van dubbeHaags ZOAB 



Volgnummer: 8 Afzender Kamer van Koophandel en 

Fabneken Oost-Brabant 

(drs B.AS Pollman) 

Kenmerk: WVel/BB Postbus 735 

Cedaleerd: 9 |uni 1998 5600 AS Eindhoven 

KempunHen} van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Cezag: 

Het aan de inspraakprocf^dure voorafgaande 

l)esluit om de keuzemogeli|k)ieden te tieperken 

tot de in de Trajectnota/MER beKhreven verbre-

dingsallernatieven. is onzorgvuldig. Daaren

boven heeft de besluitvomiing over de Notitie 

Nieuwe Infrastructuur ten onrechte londer 

inspraakmogelijkheid plaatsgevonden, terwijl 

steeds duideli|ker wordt dat de potentie van een 

oosttangenl onvoldoende belicht is geweest De 

öOSteli|k van Eindhoven gelegen alternatieven, 

die bij de besluitvorming tond de NNI zijn verval

len, dienen dertiatue alsnog in de (vervolg)proce

dure Ie worden betrokken 

Zie A, Nieuwe Nota infrastructuur De lokale en 

regionale volksvertegenwoordigers, alsmede 

vertegenwoordigers van lal van tielangengroe-

peringen iijn tiij de tot standkommg van de NNI 

betrokken geweest analoog aan de procedure 

ex. Art. 3. Lid 2 van de Tracéwet, 

Met hel oog op een goede verkeersafwikkeling 

van het (inter)nationale doorgaande verkeer aan 

de oostzijde van Eindhoven, verdient de realise

ring van een ruit rond Eindhoven/Hel mond de 

voorkeur Bedoelde njitstructuur draagt boven

dien bij aan een evenwichtige ontwikkeling van 

de regio en biedt het een veel tieter perspectief 

voor reslcapaclteiten en calamiteitensituaties. De 

constructie van een oosttangent wordt onder-

twuwd door de studie van hel SRE en het rap

port van de heer Van den Avoort In deze studie 

en het rapport is (nog) met urlgegaan van een 

toenemende aantrekkingskracht van de route via 

VenIo (A67) bij gereedkoming van de aansluiting 

op de BAB 61. 

Zie hiervoor. 

Als de aansluiting op de BAB61 bij VenIo 

gereedkomt zal de route naar Heerten via de 

flAflél dooi de reistijdwinst van die vertietering 

sterker kunnen concurreren met de A2 O ' dit 

Isidt tot aanzienlijke routeverschuivingen voor 

vracht- en personenverkeer, zoals de inspreker 

stelt, is de vraag. Op de voor de trajectslu-

die/m e r onderzochte Oosttangent-alternatie

ven krijgt deze oosttangenl mei zware congestie 

te maken Die maakt de Venlo-route' ten 

opzichte van de A2 weer minder aantrekkelijk. 

Van de vert>redingsaltemat>even verdient de A-

optie van het MMA de voorkeur, op grond van een 

relatief beperkt ruimtebeslag, de betere geluid we

rende voorzieningen en de ruimtelijke inpassing. 

Bovendien dit alternatief de voorkeur gezien de 

onontlwerlijk te achten integratie van de njnchting 

Antwerpen in het hoofdwegennet (deze richting 

mag niet vwsrden (geschouwd als een regonale 

ontsluiting of afrit). De A-optte garandeert boven

dien een efticièntere vefkeer^f-wik keling in de zin 

van een verdeling tussen de banenstelsels voor het 

verkeer met een regionale herkomst of bestem

ming en hel doorgaande verkeer Mocht dit alter

natief ter plaatse van het bedrijf ASML tol trtlling-

proWemen leiden die de bednjtsvoenng verstoren, 

dan verdient ter plaatse een aansluiting contorm 

alternatief 4a de voorkeur. 

Zie standpunt, voorkeur voor MMA. 

Teneinde de woonwijk Ooievaarsnest en hel 

bedrijventerrein De Run te ontzien werd in het 

standpunt voorgesteld het knooppunt De Hogt 

ca. IIX) meter in zuidelijke richting op Ie schui

ven. Door aanpassing van de verbindmgstioog 

in de hoofdrijbaan en een compacter ontwerp is 

deze verschuiving niet noodzakelijk gebleken, 

temvijl Ooievaarsnest en de Run toch worden 

ontzien In dit kader is ook hel ontwerp van de 

aansluiting Veldfwven-zutd aangepast. 

De Kamer van Koophandel en Fatirieken Oost-

Brabant gaat uit van de mogelijkheid een aanslui-

bng van Rijksweg 69 in knooppunt De Hogt bij 

het MMA te realiseren Rijkswaterstaat heeft deze 

mogelijkheid weliswaar tijdens de voodichtingsbij-

eenkomsten bevestigd, maar de Trajectnota/MER 

meldt hier mets over 

Tijdens het opstellen van de Trajectnota/MER Is 

tteoordeeld of een eventueel te realiseren A69 

zou kunnen worden aangesloten op de zuidlan-

gent (knooppunt De Hogt of Prof.Holstfaan). 

Inmiddels heeft de minister van Verkeer en 

Waterstaat haar Standpunt over de Trajectnola/ 

MER A69 ingenomen en daarbij 



Li 
Kernpuntfen] van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Geiag: 

gekozen voor het zogenaamde nulalternatief. 

In hel ontwerp van het OTfl Randweg 

Eindhoven i ; gezien de voorkeur voor dit nulal-

ternatief geen rekening gehouden met de aan

leg van de A69 en een aansluiting op de zuid-

langen 1. 

Het ii onbegrijpelijk dat de procedure inzake de 

Trajectnota/MER Tangenten Eindhoven en de 

procedure injake de Traject nota/MER A69 

Eindhoven - Belgische grens niet parallel lopen, 

maar volglijdelljl< worden behandeld Dit is eens 

te meer bevreemdend daar uit laatstgenoemde 

Traject nota/MER (die in september 1998 ter 

inzage wordt gelegd) blijkt dat een aantal aan

sluitingen op de luidelijke randweg van 

Eindhoven bij de verbredingsalternatieven tot 

onoverkomelijke verkeersprabtemen leidt. 

Besluitvorming aangaande de A69 is inmiddels 

afgerond zodat in hel OTB Randweg Eindhoven 

rekening is gehouden mei óeze studie en haar 

uitkomït. 

I 
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Volgnummer: 9 

Kenmerk: -

Cedateerd: 29 mei 1998 

Afzender: 

R E M . Mignot 

Hennkhave 21 

5655 JL Eindhoven 

Kernpuntfen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Cezig: 

Hel in de Trajettnota/MER beschreven MMA is 

voor de trewoners uit de Hermkhave. de 

Ulenpas en Twickel het minst onacceptat>ele 

allernalief, mits dit alternatief versmald wordt 

uitgevoerd en enigszins in westelijke richting 

wordt gesitueerd Bovendien dienen binnen dit 

allernatiet ook aan de njde van de woonwijk 

'Ooievaarsnest' degelijke geluidwerende voor

zieningen worden aangebracht. 

Teneinde de woonwijk Ooievaarsnest en het 
tied rij venterrein De Run te ontzien werd in het 
standpunt voorgesteld het knooppunt De Hogt 
ca 1C10 meter in zuidelijke richting op Ie schui
ven. Door aanpassing van de verbind in gsboog 
in de hoofdrijbaan en een compacter ontwerp is 
deze verschuiving niet noodzakelijk gebleken, 
terwijl Ooievaarsnest en de Run toch worden 
onlzlen. Ter hoogte van Ooievaarsnest zijn 
geluid werende voorzieningen geprojecteerd. 

Aanleg van een oosttangent blijft een 'must' 
teneinde een splitsing van hel verkeer richting 
Helmond, Venlo en Duitsland te bewerkslelli-
gen, waardoor de westtangent minder wordt 
belast. Bedoelde oosttan ge nl kan dan levens 
dienen als snelle omleidingroute bij (frequent) 
plaatsvindende calamiteiten op de westtangent. 

Zie A Nobtie Nieuwe Inftasiruciuur. Door de 

scheiding van doorgaand en regionaal verkeer 

zijn ook op de wesftangent alternatieve routes 

t>esc hik baat. 

Het getuigt van slecht beleid dat Rijksv^aterstaat 
de bewoners van de woonwijk 'Ooievaarsnest' 
mei ruim van tevoren op de hoogte heeft 
gesteld over de mogelijke consequenties van de 
verbreding van de tangenten voor de woningen 
van de belanghebtienden. 

Rijkswaterstaat handelt geheel conform het 
bepaalde in de Tracéwet Daarlxiven zijn naast 
overheden ook bewoners- en tw langen groepen 
betrokken geweest bij de totstandkoming van 
de Irajectnota en hel OTB. In het kader van de 
trajectnola kan ingevolge de Tracéwet pas voor 
het eerst officieel worden uitgesproken. In eer
der overieg met twwonersgroepen is ook de 
wijkraad ooievaarsnest belrokken. 



Volgnummer; 10 Afzender: 

png i Jongkind 

Vloeteind 14 

Kenmerk: - 5502 PV Veldhoven 

Gedateerd: 10 juni 1998 

KempunHen) vin de Inipruk: Reactie var) Bevoegd Gezag: 

De In de Iia|etlnota/MER beschreven uerbre-

dingsalternatieven zullen - In tegenstetling tot de 

aanleg van een oosttangent • geen weiaas bie

den voor de geconstateerde en te verwachten 

toename van de verkeersintensiteit in de regio 

Eindhoven. Andeis dan fti|kswatefstaat stelt, kan 

de oosttangent wel degelijk een bijdrage leveren 

aan de ontlasting van de west- en Jiuidtangent 

door verkeersstromen vanuit Tilburg (A58), 

's-Hertogenbosch [A2) en Nijmegen (A50) rich

ting Ven lo/Maast richt v.v. over de oosttangent 

te leiden 

Zie A. Notitie Nieuwe Intrastfuctuur. 

Uit verkeersberekenlngen blijkt dat de verbete

ring van de West tangent tot 4x2 rijstroken vol

doende IS. Verljetering van de bestaande rijks

wegen heeft de «oorkeur boven de aanleg van 

een nieuwe weg, met alle gevolgen van dien 

voor natuur en milieu 

Bij aanleg van een oosttangent dienen de west
en de ïuidtangent slechts te worden verbreed 
van 3x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken (voorzien 
van geluidsschermen bij de aanliggende dorps-
en stadswijken). De beoogde fly-overs bij het 
knooppunt De Hogl kunnen in dat geval komen 
te vervallen en de woonwijk 'Ooievaarsnest' kan 
in de huidige opzet behouden blijven. De uit te 
sparen gelden kunnen worden aangewend voor 
de aanleg van de oosttangent. 

Zte standpunt. Dit is tot stand gekomen met 

kennisnarne van de binnen gekomen adviezen 

en inspraak reacties. 
Na afweging van alie belangen is gekozen voor 

het MMA. 

Dit is een «elllgc en duurzame oplossing met 
voldoende capaciteit. In het OTB Is door het 

compacte ontwerp aanzienlijke ruimte Ijespaard 

De wijk Ooievaarsnest wordt dan ook ontzien 

De in de Traject nota/MER beschreven verbre
dingsalternatieven zullen, mede door de aanleg 
van de 2x2 rijstroken brede verbindingsweg tus
sen de Meerakkerweg en de Heistraat, leiden tot 
een sterke aantasting van het woon- en leefmi
lieu in de woonwijk Zeelst-Oost De enige ter 
plaatse aanwezige recreatieve groenstrook zal 
hierdoor volledig verdwijnen. Slechts een ver
diepte ligging kan het woon- en leefmilieu ter 
plaatse enigszins veriichten. 

Vanaf de start van de Tra|ectstudie (startnotitie) 
IS aangegeven dat dure kunstwerken (tunnels, 
verdiepte liggingen) alleen worden gerealiseerd 
als dit substantiële voordelen heeft en bij een 
traditionele bouwwijze onaanvaardliare (milieu) 
-consequenties optreden Ter hoogte van de 
Poot van Metz zijn deze consequenties niet aan
wezig Middels geluidwerende voorzieningen 
kan worden voldaan aan de normen van de wet 
geluidhinder en de aanscherping daarvan in het 
standpunt. Een dure verdiepte ligging is daar
mee niet doelmatig en maakt dan ook geen 
onderdeel uit van de plannen 
BIj een verdiepte ligging zijn overigens de 
akoestische eisen (de maximale gevellielasting) 
gelijk aan bij een verhoogde of maaivekJIigging. 
Dit houdt in dat de geluidtielasting gelijk blijft en 
hooguit de afschermende voorzieningen in 
hoogte zullen variëren. 

Het is bevreemdend dat noch de in de Nieuwe 

Nota Infrastructuur (NNI) genoemde alternatie

ven 5 l /m 10 nocli de daarin opgenomen uit-

werltingen van een verdiepte ligging m de 

Trajednota/MER zijn opgenomen. 

Zie opmerking t.a.v. NNI en opmerking ten aan

zien van verdiepte ligging. 
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Volgnummer 11 Afzender 

G.P.M. Bergman 

FEeminglaan 13 

Kenmerk: • 5644 DJ Eindhoven 

Gedateerd: 13 juni 199S 

Kempunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

De in de Tf^iectnota/MER beschreven verbre-

dingulternatieven bieden geen nieuwe oplossir^g 

voor het doorgaande verkeer vanuit de richting 

Nijmegen - Maast richt/Venio vv. In dit verband 

dient voorkeur uit te gaan naar een uitbreiding 

van de rondweg Eindhoven aan de oosteli|ke 

zijde van de stad door middel van de aanleg van 

een oosttangent. Genoemde verkeersslroom 

wordt op die wijze niet door Eindhoven geleid en 

verstopt daarmee niel de binnenring van de stad. 

Bovendien biedt een buitenring in geval van 

calamiteit een goede ontlastingsmogelijkheid 

voor het verstopte deel van de ring. 

Zie A Notitie Nieuwe Infrastructuur 

Genoemde doorgaande slroom vormt rdatief 

een beperkt deel van het verkeer. Deze stnxxti 

zal wel bijdragen aan de verkeersdruk op het 

onderliggend wegennet, maar zal naar verwach

ting met een reeds zwaar belaste binnenring 

worden geconfronteerd. Een route via het ver-

tieterde bestaande hoofdwegennet met bijv 

gescheiden voorzieningen voor het doorgaande 

verkeer, kan hiermee hoewel m afstand langer, 

gemakkelijk concuneren. 

De verbredingsaltematieven voorzien ten onrech

te riiet in een voortijdige afvoer van verkeer van

uit Antwerpen en Amsterdam richting Hasselt v.v. 

via een vcrtengde Poot van Melz Bovendien 

voorziet de Trajeclnota/MER niet in een verdiep

te doorgaande weg A67 Venio • Antwerpen, 

zodat de huidige en te verwachten geluidhinder 

voor omwonenden onvemiindefd zal 7ijn. 

Tijdens hel opstellen van de Trajeetnola/MER ts 

beoordeeld of een eventueel te realiseren A69 

zou kunnen worden aangestoten op de zuidtan

gent (knooppunt De Hogl of Prof.Holstlaan). 

Inmiddels heeft de minister van Verkeer en 

Waterstaat haar Standpunt over de Trajectnola/ 

MER A69 ingenomen en daarbij gekozen voor 

het zogenaamde nulaiternatief. 

In het ontwerp van het OTB Randweg Eindhoven 

IS gezien de voorkeur voor dit nulaltematief geen 

rekening gehouden met de aanleg van de A69 en 

een aansluiting op de zuidtangent 

Met het oog op het hogere verkeersaanbod 
dient de Leenderweg {A3 Eindhoven-Floraplein 
tot het Imooppunt Leenderheidel te worden 
voonien van een getuklswal/-scherm Bovendien 
dient te worden gewaakt dat de Leenderweg. de 
Flora-laan, de Aaislerweg en de daaraan gesitu
eerde woonwijken sluipverkeer aantrekt 

In het kader van het Ontwerp-tracébesluit is een 
gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht. In dit 
onderzoek zijn alle woningen cq. geluidsgevoeli-
ge tiestemmingen binnen de ïone van de te 
reconstrueren wegvakken l>etrokken Het onder
zoek en de daaruit volgende geluidwerende 
maatregelen zijn erop gencht te voldoen aan do 
normen uit de Wet geluidhinder. In het MMA (s 
deze normering aangescherpt. 
De minister vari Verkeer en Waterstaat heeft 
namelijk in het standpunt voor de Randweg 
Eindhoven aangegeven dat als streefwaarde 
voor de geluidsbelasting 55 dBIA) zal worden 
aangehouderi Indien dit niet haaltuar is, bij
voorbeeld om doelmatigheidsredenen, zal mini
maal met de verkeersprognoses voor 2020 de 
situatie van 1994 moeten teruggebracht. Het 
OTB bevat de resultaten weer van dit akoestisch 
onderzoek en een bijbehorend overzicht van de 
akoestische afschermmgen 

tn het belang van een conbnue doorstroming 
van het wegverkeer (en daarmee: de verkeers
veiligheid) dient het aantal invoegstroken en 
verkeerslichten in de nabijheid van het knoop
punt Leenderheide te worden teruggebracht. 

De doorstroming ter hoogte van het knooppuot 
Leenderheide wordt gewaarlwrgd door de voor
naamste rijrichtingen doorgaand te maken. Die 
richtingen worden dan niet meer geconfron
teerd met verkeerslichten. Dit is hel geval voor 
de doorgaande A2 m beide nchtingen en voor 
de doorgaande A67 m beide nchtingen 
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Volgnummer: 12 Afiender: 
C. Jansen 

Mercunus 2 

Kenmerk: - 5505 NX Veldhoven 

Gedateerd: 14 juni 1?98 

Kernpiinl(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Cezig: 

Door de ook m de verdere toekomst Ie ver-

vrachten toenemende verkeersintensiteit ïullen 

In de Traject nota/MER beschreven verbredings-

ahematieven met naar behoren functioneren en 

leiden tot verslechtering van het lokale woon-

en leefmilieu Derhalve hel volgende (reeds tien

tallen jaren bestaande) voorstel: 

Aanleg van een 2K3 rijslnaken brede autosnel

weg door de Strabrechtseheide. gevolgd door 

een knooppuntsysteem 'Oudenrijn' en een 3 44 

rijstroken brede autosnelweg ten oosten van 

Eindhoven naar Eind hoven-Noord/knooppunt 

Ekkerswijer 

Wanneer deze oplossing nu niet wordt getioien, 

dan IS het wel in 2050 In dit verband kan betet 

nu reeds een aanvang worden gemaakt 

Uit de studie blijlit dat hel ;;rki)7en MMA de 

verkeersproblematieli voldornrir oplost. In de 

trajectstudie is de duurzaamheid van de oplos

singen in een aparte analyse onderzocht. 

Volgnummer: 13 Afzender 
if J.M.J van Lieshout 
Hennkhave 30 

Kenmerk; - 5655 IL Eindhoven 

Gedateerd: ISIunI 199B 

Kernpunt<en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Cezag: 

Met het oog op het woon- en leefmilieu voor de 
bewoners aan de Hennkhave, dient het te 
reconstrueren iinooppunt De Hogt zodanig in 
iuidelijke nchting te worden verschoven, dat ter 
hoogte van de huidige bebouwing in de woon
wijk 'Ooievaarsnest' en het industrieterrein De 
Run slechts rekening hoeft worden gehouden 
met een verbreding van de Poot van Met i en 
met ook nog met een verlegging van de op- en 
afritten tussen de A67 en de Poot van Metz Bij 
een mogelijke aansluiting van de te reconstrue
ren A69 op de A67 en de Poot van Metz moet 
het gebied ten zuiden van De Hogt sowieso 
worden aangepast. 

De gevolgen voor de huidige bewoners en 
bedrijven zi|n rtiet bovengenoemd voorstel veel 
minder ingrijpend en rnet een goede geluidswal 
(die thans ontbreekt) is lelts een verbetering van 
de huidige situatie nioge<i|k. 

Teneinde de woonwijk Ooievaarsnest en hel 
bedrijventerrein De Run te ontzien werd tn het 
standpunt voorgesteld het knooppunt De Hogt 
ca 100 meter in zuidelijke richting op te schui
ven. Door aanpassing van de verbind in gs boog 
In de hoofdrijbaan en een compacter ontwerp is 
deze verschuiving niet noodzakelijk gebleken, 
terwijl Ooievaarsnesl en de Run toch worden 
ontzien. 

Ter hoogte van de Poot van Metz zijn geluid we

rende voorzieningen geprojecteerd 

Rijkswaterstaat dient in samenspraak met de 
gemeente Eindhoven heldere en complete infor
matie Ie verstrekken over alle (mogelijke) conse
quenties van beoogde infrastructurele recon
structies in en rond de woonwijk 'Ooievaarsnest'. 

Over de ptannen voor verttetering van de tan
genten IS overleg gepleegd mei de gemeenten 
Eindhoven. Over de resultaten is voorlichting 
gehouden in het kader van hel OTB. Tevens 
heeft vooroverleg plaatsgevonden met de diver
se bewonersg roepen 
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Volgnuntmer: 14 Afzender: KamiTi van Koophandel en 

Fabrieken Noord-Brabant. 

Platform Verkeert- en Vervoetsaangelegen heden 

Kenmerk: kvdm/br9e 140 (drs J A M van T«nen) 

Gedateerd: 15 juni 1998 Posttius 735. 5600 AS Eindhoven 

KernpunHen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

De mogelijkheid van een ri|ks wegen ruit rond 

Eindhoven/Helmond dient alsnog bij de besluit

vormingsprocedure te worden betrokken. Uit 

steeds meer ontwikkelingen en studies blijkt dat 

een dergelijke rondweg ooonttieeriijk is voor een 

goede verkeersafwikkeling van de derde 

Nederlandse mainporl Zuidoost-Brabant en voor 

de doorstroming van het doorgaande verkeer. 

Zie A Notitie Nieuwe Infrastructuur. 

Ook met de aanleg van een ruit om Eindhoven/ 

Helmond blijft een vertxeding van de A2 en A67 

rond Eindhoven noodzakeli|l( c.q. kan de recon

structie van de tangenten geen uitstel verdrageri. 

Voorkeur gaat in dit verband uit naar het MMA, 

dat - naast de relabef positieve stores op aspecten 

ais de verkeersafwikkeling, de economie en het 

lokale woon- en leefmilieu - eeti goede achter

landverbinding met Antwerpen garandeert. 

Geko/en is voor het MMA. Beslissingen over 

uitvoering vinden plaats in het kader van de 

behandeling van de begroting. De reconstructie 

is voorzien in de periode 2005-2010 

Bi| reconstructie van de tangenten conlorm het 

MMA moet het mogeli|k zijn een aansluiting van 

de A69 op het knooppunt De Hogt te realiseren. 

Tijdens het opstellen van de Trajectnota/MER is 
beoordeeld of een eventueel te realiseren A69 
lou kunnen worden aangesloten op de luidtan-
genl (knooppunt De Hogt of Prof.Holstlaan). 
Inmiddels heeft de minister van Verkeer en 
Waterstaat haar Standpunt over de Trajectnota/ 
MER A69 ingenomen en daarbij gekozen voor 
het zogenaamde nulalternatief 
In het ontwerp van hel OTB Randweg 
Eindhoven is gezien de voorkeur voor dit nulal-
lematief geen rekening gehouden met de aan
leg van de A69 en een aansluiting op de zuid-
tangent. 

Volgnummer: 15 Afzenden Transport en Logistiek Nederland. 

Regio Zuid-Nederland 

(ing. J. den Otter) 

Kenmeric EM/NB002 Postbus 9350 

Gedateerd: 15|uni 1998 4801 U Breda 

Kempunl(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Geiag: 

Zowel uit oogpunt van bereikbaarheid als uit 
oogpunt van het woon- en leefmilieu verdient 
de reconstructie van de tangenten conform het 
MMA de voorkeur Ook bij een doorkijk naar 
2015/2020 zal bij dit alternatief de congestie
norm niet worden overschreden, wat het MMA 
tot een duurzaam alternatief maakt. 

Vi/aarvan akte 

Het is betreurenswaardig dat de Notitie Nieuwe 
Infrastructuur (NNI) is afgesbten met de conclu
sie dat verder geen volledig onderzoek wordt ver
richt naar de realisering van een volledige rutt 
rond Eindhoven/Helmond De niksovertieid heeft 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur. 

De rijksoverheid is primair verantwoordelijk voor 

de mobiliteit op rijkswegen. Lokale en regionale 

verkeersverantwoordehikheid benjsl bi| de lo

kaal, regionale en provinciale overtieid 



Ipmui". •l,li'li".^*-"*r^'-^'^H^^^^^l Reactie van Bevoegd Ceiag: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

evenwel (gedeeltelijke) verantwootdel'jkheid 
voor de «erkeersproblematiek in genoemde 
regio, die naaf «enwachtrng lal toenemen na 
reaiisenng van de A50. 

Het l i verheugend te constateren dat een aan-

lakkmg van de A69 op de tangenten ontwerp-

technisch lo l de mogelijkheden behoort. 

Tijdens het opstellen van de Trajectnota/MER is 

beoonJeekJ ot een eventueel te realiseren A69 

zou kunnen worden aangesloten op de zuidlan-

gent (knooppunt De Hogt of Pfol.HofsÜaan). 

Inmiddels heeft de minister van Vedieer en 

Waterstaat haar Standpunt over de 

Trajectnota/MER A69 ingenomen en daarbij 

gekozen voor het zogenaamde nulalternatief 

In het ontwerp van het OTB Randweg Eindhoven 

is gezien de voorkeur voor dit nulaltematief geen 

rekening gehouden met de aanleg van de A69 en 

een aansluiting op de zuidtangent. 

Het Nul alternatief (0) komt niet als oplossing in 
aanmerking omdat ei nauwelijks sprake is van 
vergroting van wegcapaciteit. De congestiekans 
lai In 2010 op veel plaatsen meer dan 30% l i jn. 

Waarvan akte 

De maatregelen Ier beperking van de groei van 
het met-noodzakelijke wegverkeer, zoals voor
gesteld in het Nulplusaltcrnatiet (1). verdienen 
waardering. Echter, ondanks de constructie van 
spitsstroken zal dit alternatief voor wat betreft 
de vergroting van de wegcapaciteit onvoldoen
de soelaas bieden. De congeslienorm van 2% 
voor de achterlandverbindingen wordt bij dit 
atlernatief ruim ovefscbreden. 

Waarvan akte 

Het 2x4 Alternatief (2) heeft positieve effecten 
voor het verkeer en vervoef en de economie 
doof de grote verbetenng van de verkeersafwik
keling op het hoofdwegennet. Dit alternatief 
kent evenwel tegelijkertijd als nadeel dat geen 
onderv;heid wordt gemaakt tussen verschillende 
doelgroepen als vrachtverkeer, doorgaand ver
keer en regionaal vedieer. Gevolg is dat er (door 
de vele aansluitingen) sprake lal ïijn van veel 
wisselingen van njstrook door in- en uitvoegend 
verkeer Bovendien is de restcapaciteit (na 2010) 
op de westtangenl t>eperkter dan bij de altema-
tieven 3, 4 en 5. 

Waarvan akte 

Het Vrachtalternatief (3) scoort goed op het 

gebied van verkeer en vervoer en economie: er 

treedt geen filevorming op doordat is voonüen in 

doelgroepstroken. Desondanks verdient dit alter

natief niet de voorkeur aangezien dit alternatief 

met voorziet in een aansluiting van de vracht-rij-

tjanen op de A67 van en naar Antwerpen in 

knooppunt De Hogt. 

Waarvan akte 

Het Vrachtaftematief naar Antv^rpen [3a) verdient 

niet de predicatie 'vrachtaltematiet' daar ooJi het 

peisoDenautoverkecr van en naar Antwerpen van 

de 'vrachtri|StnDlten' gebnjik maakt. Filevorming 

(een congestiekans van 6%) is hiervan het gevolg. 

In de vrachtalternatieven kan het personenauto

verkeer geen gebruik maken van de voor het 

vrachtverkeer bedoelde rijbanen. 

s 
5 
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Kernpunt(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Het splitsingssysteem van doorgaand en regio

naal verkeer werltl alleen effectief wanneer er een 

redelijk evenredige venjeling tussen beide cate

gorieën verkeer bestaat. In het Doorgaande 

Alternatief (4) kennen de doorgaande rijstroken 

geen aansluiting van de A67 van en naar 

Antwerpen De A67 is alleen bereikbaar via de 

parallel banen, die daarmee niel meer zijn voorbe-

Inouden voor het regionale verkeer. Gevolg is dat 

er in verhouding tot de doorgaande n|stfoken te 

veel verkeer op de paralldbanen komt, waardoor 

de kans op filevorming ter plaatse toeneemt. 

In hel OTB zijn op grond van de verkeersprog-

noses op de parallelrijbanen geen congesties te 

verwachten. 

Het Doorgaand Alternatief met Antwerpen (4a) 

heeft, samen met alternatieven; en 5. de groot

ste positieve effecten voor het veikeer en ver

voer en de economie: hel economisch belangrij

ke verkeer op de tangenten lijdt geen rijti^dver-

lies meer. Er is in dit alternatief sprake van een 

duidelijke ontvlechting van het doorgaande en 

regionale verkeer. Dat het MMA (5) niettemin 

de voorkeur verdient, komt door het feit dat het 

MMA - naasi de positieve effecten voor het ver

keer en vervoer en de economie - het beste 

scoort op het gebied van woon- en leefmilieu 

(verkeersveiligheid, geluid en trillingen, lucht

kwaliteit en sociale t»leving) 

Er is gekoien voor het MMA. 

i 
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Volgnummer: 16 Afiender 

IVN. Afdeling Nuenen ca, 

(mwï A.M W. Daamen-«an den Heuvel) 

Kenmerit: - Postbus 55 5670 AB Nuenen 

Gedateerd: 16 juni 1998 

KwnpunKen) vin de Inspraak; Reactie van Bevoegd Ceug: 

Vanuit de doelstelling de leef-, woon- en reis-

gewoonten van de mens Ie veranderen verdient 

het Nulplusalternaliel de voorkeur Echter, 

omdat bovengenoemde doelstelling eerst op de 

langere termijn kan worden bereikt en l>oven-

dien niet direct onder de invloedssfeer van 

Rijkswaterstaat valt, vormt het MMA een goed 

compromis voor de oplossing van de verkeers

problematiek op de tangenten Eindhoven. 

Er IS gekozen voor het MMA. 

Het dwarsprofiel van de te reconstrueren tan
genten dient niet ten koste van alles zo minimaal 
mogelijk te worden gehouden; de groenvoorzie
ningen ten gunste van omwonenden dient te 
prevaleren boven het uitzicht van de automobi
listen (parkway; stadsboulevard). 

In het OTB zijn de tussenbermen op plaatsen 
waar dit vanwege ruimtelijke beperkingen 
noodzakelijk versmald, o.a. vanwege het wegla
ten van de bomenrij. 

De inrichting van de Ijeschikbare ruimte aan de 
buitenzijde Italuds en bermen) wordt afgestemd 
op de omgeving. Ter hoogte van woonbebou
wing kan in overleg met gemeente en bewoners 
meer ruimte heringericht worden. De uitwerking 
hiervan is weergegeven in de inpassingvisie, 
onderdeel van het OTB. 

Met hel oog op beperking van geluidhinder en in 
hel belang van de veriieersveiligheid (visuele 
afschermmg bij calaitiiteilen op andere rijstroken) 
verdient de constructie van een aanjen midden-
tiermverhoging van ca. 1,5 meter aant>eveling 

Een aarden wal in de middenberm met een 
hoogte van 1.5 meter vergt een aanzienlijk gro
ter ruimtebeslag Het huidige ontwerp voldoet 
aan de ROA richtlijnen, waardoor de verkeers
veiligheid is gewaartxirgd 

Een 'Haariemmermeervariant' van aansluitingen 

nabij het landgoed Eikenburg (Aalsterweg) ver

dient de voorkeur. 

Bij de piandetail'ering is speciale aandacht 
geschonken aan niimteljesparende oplossingen 
voor de aansluitingen. Om deze reden is vooi de 
aansluiting Aalsterweg gekozen voor een zoge
naamde Haartemmermeer oplossmg. Op deze 
wijze wordt zowel aan de noord- als zuidzijde 
t>estaande betxiuwing ontzien. 

In de Traiectnota/MER vindt ten onrecht 
afstemming plaats met de halfslachtige 80SE-
studie van de SRE. In de oostelijke regio van 
Eindhoven is slechts sprake van een kortstondig 
spits probleem, en dan zelfs slechts op het 
grondgebied van de gemeente Eindhoven. 
Aanleg van een oosttangent in het Dommeldal 
levert geen bijdrage aan het verkeersdoorstro-
mingsprobleem in Eindhoven, 
Aanleg van nieuwe infrastructuur in het 
Middengebied/Dommeldal leidt daarentegen 
wel tot onevenredig grote milieuproblemen. 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur 

Een oosttangent heeft inderdaad gevolgen voor 
het milieu. 
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Volgnummer 17 Afzender: 

L Blok 

Weldam 7 

Kenmeric: - 5655 JC Eindtioven 

Gedateerd: 15 juni 1998 

KempunHwi) vin de Inspruh: Reactie van Sevoegd Gezag; 

De keu^e voor Mn van de ir de Traiectnota/ MER 

gepresenteerde vertïtedtngsatlemabeven ligt van

uit verkeeritechniscti oogpunt twzien niet voor de 

hand Een uitv^erking van een oosttangent strekt 

om meerdere redenen tol aanbeveling; 

Verslechterde economische ontv^ikkeling oost/ij-

de sladsregio. Een hoofdwegennet in de vorm 

van een verkeersruit rond stedelijke bebouwing 

heeft grote voordelen voor de afwikkeling van 

diverse verkeersstromen. Met ven/^i]zing naar de 

huidige rondwegen rond Amsterdam, Rotter

dam en Utrecht mag voor Eindhoven geen uit

zondering op de regel worden gemaakt. 

Zie A.Notitie Nieuwe Infrastructuur 

In de NNI-fase zijn alternatieven met nieuwe 

infrastructuur onderzocht Een oosttangent blijkt 

in de onderzochte uitvoeringsvorm aantrekkeli|k 

voor het autovericeer, en leidt lot congestie op 

de nieuwe wegen. Tegelijkertijd worden de 

doorstromingsproblemen op de bestaande tan

genten niet afdoende opgelost. Verbreding «an 

de bestaande tangenten doet dal wel, zoals in 

de Trajectnota/MER is beschreven. 

De reconstructie van de west- en luidtangenl 

maakt de toekomstige v^egenstruduur rond 

Eindhoven in geval van calamiteiten onnodtg 

kwetsbaar; het is aannemelijk dal een oosttangenl 

de verkeersveiligheid c.q. het aantal ongevallen 

per voertuigkilometer in gunstige 7in beinvk>edt. 

Calamiteiten maken een wegenslrucluur kwets

baar als geen alternatieve wegen voorhanden 

zijn. De meeste verbredingsalternatieven ken

nen meerdere rijbanen per rijrichting. Dit geldt 

ook voor de gekozen MMA-oplossing van het 

OTB. 

De kosten van de Nuenen-oosttangent liggen 

binnen de zelfde kostenbandbreedte als de in de 

Trajectnota/MER tjeschreven alternatieven 2. 3 

en A Indien gekozen wordt voor het MMA dan 

wel voor een verdiepte ligging van één van de 

verbredingsalternatieven, verdient de construc

tie van een oosttangent heroverweging 

Vanaf de start van de Trajectstudie (startnotitie) 

is aangegeven dat dure kunstweriten (tunnels, 

verdiepte liggingen) alleen worden gereaiiseenj 

als dit sulislantiele voonjelen heeft en bij een 

traditionele txiuwwijze onaanvaardbare (milieu) 

-consequenties optreden. Deze zijn In het OTB 

niet aanwezig 

Volgnummer: 18 Afzender 

J.C.L. Aarts 
Herinkhave 17 

Kenmerk; - 5655 IL Eindhoven 

Gedateerd: 16 juni 1998 

Kernpunl(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Het In de Trajectnota/MER beschreven MMA is 

voor de bewoners uit de Herinkhave, de 

Ulenpas en Twickel het minst onacceplatïele 

alternatief, mits dit allernatief versmald wordt 

uitgevoerd en enigszins m westelijke richting 

wordt gesitueerd. Bovendien dienen binnen dit 

altemaliet ook aan de zijde van de woonwijk 

'Ooievaarsnest' degelijke geloidwerende voor

zieningen worden aangebracht. 

Teneinde de woonwijk Ooievaarsnest en het 
bedrijventerrein De Run te ontzien werd in hel 
standpunt voorgesteld hel knooppunt De Hogt 
ca. 10O meter in zuidelijke richting op te schui
ven. Door aanpassing van de verbindingslwjog 
in de hoofdnjbaan en een compacter onbiverp ts 
deze verschuiving niet noodzakelijk gebleken, 
terwijl Ooievaarsnest en de Run toch wonden 
ontzien Ter hoogte van Ooievaarsnest zijn 
geluHjwerende voorzieningen geprojecteerd 

Aanleg van een oosttangent blijft een 'must' teo-
etnde een splitsing van het verkeer richting 
Helmond, Venio en Duitsland te beweriistelligen, 
waardoor de westtangenl minder wordt t>elast. 
Bedoelde oostlangent kan dan tevens dienen als 
snelle omleidingsroute bij (frequent) plaats-vin-
dende calamiteiten op de westtangent 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur Dooi de 
scheiding van doorgaand en regionaal verkeer 
zijn ook op de westtar^gent alternatieve routes 
beschikbaar. 
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Volgnummer: 19 Afiender: 

Belangenvereniging De Voldijn' 

(A. Hui2lng] 

Kenmerk: • Resedaiaan 39 

Gedateerd: 16 |uni 1998 5582 AA Waalre 

KempunKen) van de Inspruk: Reactie van Bevoegd Geiag: 

Het IS onterecht dat het bevoegd gezag op basis 

van de Nieuwe Nota Infrastructuur (NNI) heeft 

besloten slechts onder/oek te verrichten naar de 

in de Trajectnota/MER beschreven verbredings

alternatieven Het NNt berust op onjuist ci|fer-

materiaal. dat gebaseerd is op onjuiste interpre-

ta-ties van op ïich correcte ondenoeksgegevens 

van Rijkswaterstaat De verbreding van de zuid

en westtangent dient gelijktijdig plaats te vinden 

met de ontwikkeling van een oosttangent als

mede rnet de aanhaking van de te reconstrueren 

A69 aan het knooppunt De Hogt In dit verband 

onderschnjFt de Belangenvereniging 'De Voldijn' 

het rapport van de heer Van den Avoort 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur 

Tijdens het opstellen van de Trajectnota/MER is 

beoordeeld of een eventueel te realiseren A69 

zou kunnen worden aangesloten op de zuidtan

gent (knooppunt De Hogt of Prof Holstlaanl 

Inmiddels heeft de minister van Verkeet en 

Watersta.al haar Stvtdpunt over de 

Trajectnota/MER A69 ingenomen en daarbij 

gekozen voor het zogenaamde nulaltematief 

In Iwt ontwerp van het OTB Randweg Eindhoven 

is gezien de voorkeur voor dit nulaltematief geen 

rekening getrouden met de aanleg van de A69 en 

een aansluiting op de zuidtangent 

Het MMA, mits uitgevoerd op maaiveldligging 
van alternatief 4a, is voor de bewoners van de 
woonwijk 'De Voldijn' hel minst bezwaariijk Dit 
alternatief maakt de minste inbreuk op het 
woon- en leefmilieu van de bewoners en waar-
Ixirgt de beperliing van de te venAiachten geluid
hinder tot 55 dB(A). Dit MIVIA dient evenwel op 
de vol gen-de punten te worden aangepast 

Er IS tot een hoge ligging van de luidtangent 
besloten, onder andere omdat op deze wijze 
regionale- en locale kmisertde wegen op maai-
veldniveau kunnen blijven 

• Bij de beoogde ongelijkvloerse kruising van de 

prof. Holsllaan en de Aatsterweg dienen t.b.v. 

fietsers en voetgangers vrouwvriendelijke tun

nels te worden aangelegd met een minimale 

breedte van 7 meter, analoog aan tiel ontwerp 

voor de Velddoornweg. 

• Het ontwerp van de ongelijkvloerse kruising 
van de Aalsterweg met het zuidtangent dient 
zodanig te worden gewijzigd, dat aan de luid-
iijde tiet kwart klaverblad komt Ie vervallen en 
wordt vervangen door de zgn. Haarlemmer-
mee rconstructie. Hierdoor kan 'Huiie Voor
beek' worden betiouden. 

• Het dwarsprafiel van de tangenten dient ter 

plaatse van de woonwijk 'De Voldijn' zo smal 

mogelijk te worden ontworpen, aangeiien ter 

plaatse toch sprake is van een weeftraject 

(waardoor geen tussenliggende bomen kun

nen wonjen geplaatst). 

Fietstunnels bij professor Hcdstlaan en Aalsterweg 
zijn vanwege de daaraan vertionden hoge kosten 
en vanwege de relatief korte afstand tot de 
Vetódoomweg. met in het oorspronkelijk MMA 
opgenomen. In het MMA waartoe is besloten 
wordt de zuidtangent hoog aangelegd mede 
omdal daardoor fietsvnendelijke verbindingen 
mogelijk zijn. 

Bij de plandetaillering is speciale aandacht 
geschonken aan ruimtebesparende oplossingen 
voor de aansluitingen. Om deze reden is voor de 
aansluiting Aalsterweg gekozen voor een zoge
naamde Haariemmermeer oplossing. Op deze 
wijze wordt zowel aan de noord- als zukJzijde 
bestaande bebouwing ontzien. 
Het dwarsprofiel ter plaatse van de Voldijn is 
minimaal vormgegeven, mede doordat het split
st ngspunt doorga and/regionaal verkeer naar het 
oosten IS verschoven vanwege rechtstreekse 
intakking verkeer uil Antwerpen t.p.v. De Hogt. 

Indien herziening van het NNI wordt herover
wogen, dient de verticale verschuivingsvariant 
van de zuid tan gent, evenals het In bedoelde 
nota genoemde alternatief van 2x3 rijstroken 
opnieuw op de agenda worden geplaatst. 

Herziening NNI wordt niet oven«ogen. 

Behalve het MMA plegen alle in de Trajectnota/ 
MER beschreven alternatieven een onaan-
vaardba-re aanslag op hel woon- en leefmilieu In 
Waalre, in het bijzonder de woonwijk 'De Voldijn'. 

MMA is in OT8 uitgewerkt 
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Volgnummer 20 Afzenden 

Konin)ili|ke Philips Electreinics NV 

(ir A R M van der Poel) 

Kenmerlc: AP/SR/98198 Postbus 218 

Gedateerd: 17 jum 1998 5600 MO Eindhoven 

Kernpuntten) van de Inspraak; Reactie van Bevoegd Cezag: 

De enige afdoende oplossing voor de congestie 

op de tangenten Eindhoven is verbreding van de 

tangenten conform de in de Trajectnota/MER 

beschreven alternatieven 4, 4a of 5. met gebruik

making van parallelbanen. Gezien de huidige con

gestie dient de uitbreiding van de wegencapa-

citeit op korte termijn te worden ven«eienli|kt. 

il IS gekozen voor alternatief 5 (MMA). 

Uitbreding Randweg is voorzien in periode 

2005-2010 

De ontwikkeling van de Philips Technologie 

Campus op het complex Waalre (aan de prof 

Holstlaan) vereist een hoogwaardige ontsluiting 

op de tangenten Eindhoven. Aangezien ontslui

ting via het stedelijke wegennet de beoogde kwa

liteit niet kan bieden, dient de mogelijkheid te 

worden onderzocht voor de aanleg van een eictra 

aansluiting op het zuidtangenl. tussen de aan

sluiting Aaisterweg en het knooppunt De Hogt. 

Mede in overieg met de betrokken gemeenten 

en provincie is onderzoek verncht naar nut en 

noodzaak van een entra aansluiting voor de 

Philips Technocampus. Op grond van dit onder-

zoel! heeft de minister van Verkeer en 

Waterstaat besloten een dergelijke aansluiting 

ter hoogte van Sportbos op de parallel rij baan m 

het OTB op te nemen. Zie ook specifieke toe

lichting in het OTB. 

Het ontwerpprincipe voor de aanhaking van de 

beoogde A69 ter hoogte van de prof Holstlaan 

(alternatief 4a) conflicteert m ernstige mate met 

de ontwikkelingen van Philips Technologie Cam

pus Het ruimtebeslag van de aansluiting prof 

Holstiaan frustreed ter plaatse alle ontwikke-

lings-mogelijkheden. Koninkli|ke Philips Electionics 

NV kan om deze reden hier niel mee instemmen. 

Tijdens het opstellen van de Trajectnota/MÈR is 
twoordeeld of een eventueel te realiseren A69 
zou kunnen worden aangesloten op de zuidtan
gent [knooppunt De Hogt of Prof.Holstlaan). 
Inmiddels heeft de minister van Verkeer en 
Waterstaat haar Standpunt over de Trajednota/ 
MER A69 ingenomen en daarbij gekozen voor 
het zogenaamde nulallernabef. In hel ontwerp 
van het OTB Randweg Eindhoven is gezien de 
voorkeur voor dit nulalternatief geen rekening 
gehouden met de aanleg van de A69 en een aan
sluiting op de zuidtangent 
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Volgnummer: 21 Afienden Noordbrabantse Christelijke 

Boerenbond. Regio Eindhoven 

[ing. A. Oomen) 

Kenmerk: A00.9a.B482.001,ro Postbus 91 

Gedateerd: 17 juni 1998 5000 MA Tilburg 

KernpuntCen) wan de inspraak: Reactie van Bevoegd Cezag: 

Het \5 onjuist ?oel(geb!eden voor natuurcom

pensatie neer te leggen buiten de directe 

invloedssfeer van de te reconstrueren tangen

ten. Een Ingreep in het stedelitke gebied heeft 

zodoende tot gevolg dat een aanzienliike opper

vlakte landbouwgrond wegvalt in een gebied 

waar grote druk bestaat op de grondmarkt 

Aangezien compensatie In de directe omgeving 

onmogelijk lijkt, is het te overwegen om in 

plaats van compensallegronden aan te kopen, 

een bedrag te storten In het compensatiefonds. 

Dit bedrag kan vervolgens worden aangewend 

voor de afronding c.q. versnelde realisering van 

de EHS. 

Aangezien een deel van de natuurcompensatie 
plaatsvindt voor toegenomen geluidbelasting 
dient dit plaats te vinden buiten de invloedssfeer 
van de weg. Compensatie voor vernietiging kan 
in principe in de omgeving van de weg plaats
vinden. Indien zich hier reéle mogelijkheden 
voordoen zal hier op ingespeeld worden. 
De beleidslijn (LNV/provincie) voor het compen
satiebeginsel is om te compenseren in de vorm 
van gebied indien dit onmogelijk blijkt kan een 
storting in het Groenfonds plaatsvinden. RWS 
dient zich echter als initiatiefnemer tot het uiter
ste in te spannen om de compensatie ook daad
werkelijk te realiseren 

De in de Trajeclnola/MER genoemde opper
vlakten ter compensatie van natuur zullen in de 
praktijk wellicht nog groter zijn, daar wordt uit
gegaan van het compensatiepricipe van de pro
vincie Noord-Brabant. Vergeleken met het rijks-
principe voorziet dit principe in extra compensa
tie in de vorm van een kwahteits toe slag. 
Aangezien de rijksoverheid de uitvoerder van 
het project is. ligt het met betrekking tot de 
compensatie van natuurgronden voor de hand 
dat wordt uitgegaan van het rijkspnncipe. 

RWS probeert zich ook zoveel mogelijk aan pro

vinciaal beleid te houden. Met betrekking tot 

compensatie geldt de afspraak met de provincie 

dat de zgn. kwallteitstoeslag in de vorm van 

entra compensatieopjjervlakte plaatsvindt. 

Het is niet duidelijk of de op het broedvogel-
model van Reijnen es gebaseerde populatie-ver
dunning van 35% zonder meer van toepassing 
kan worden geacht op de reconstructie van de 
tangenten Eindhoven. Immers, de te verdwijnen 
natuurgebieden zijn zonder uitzondering gele
gen in de directe nabijheid van de thans reeds 
drukke tangenten. Dit betekent dat de natuur
waarden van deze gebieden in het algemeen 
lager zijn te waarderen dan gebieden met een 
vergelijkbaar natuurtype in stiltegebieden. 

Het is met duidelijk of de op het broedvogel-
model van Reijnen es gebaseerde populatie-ver
dunning van 35% zonder meer van toepassing 
kan worden geacht op de reconstructie van de 
tangenten Eindhoven. Immers, de te verdwijnen 
natuurgebieden zijn zonder uitzondering gele
gen in de directe nabijheid van de thans reeds 
drukke tangenten. Dit betekent dat de natuur
waarden van deze gebieden in het algemeen 
lager zijn te waarderen dan gebieden met een 
vergelijkbaar natuurtype in stiltegebieden. 
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Volgnummer: 22 Afzender: Vereniging Industrieel Contact 

Helmond e,o. 

(drs H.A. van der Geest RA) 

Kenmerkt ic.hld.98.329/FS/PV Postbus 90154 

Gedateerd: 17 juni 1998 5000 LG Tilburg 

KempunKen] van de Inspiaak: Reactie van Bevoegd Cezag: 

Uitgaande van de verwachte verkeerstoename 

op de as Rotterdam - Venio zal een snelwegen-

ruit rond Eindhoven en Helmond aanzienlijk bij

dragen aan het garanderen van een vlotte door-

stnjming van zowel doorgaand als regionaal 

verkeer De alternatieven met betrekking lo l de 

snelwegenruit rond Eindhoven en Helmond die

nen in dll verband alsnog in de TraJectnota/M£R 

te worden opgenomen. 

Zie A Notitie Nieuwe Infrastructuur 

De in de Trajectnota/MER gepresenteerde ver

dubbeling van de bestaande tangenten 

Eindhoven (knooppunten Batadorp, De Hogt en 

Leenderbeide) draagt niet bij aan een verbete

ring van de verkeerssituatie aan de oostzijde van 

Eindhoven en rondom Helmond: Rijkswaterstaat 

lijkt geen rekening te houden met de toekomst

verwachtingen en aanbevelingen voor het ooste-

li|ke deel van de regio Zuidoost-Brabant, zoals 

verwoord In bet rapport Visie Oost-Srabant. 

Dit is juist: verkeersproblematiek in het oostelijk 

deel van de regio, dient primair door de regio te 

worden opgelost. 
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Volgnummer 23 Afzender: 

a, Slolte 

Aalsterweg 273 

Kenmerk: - 5644 RD Eindhoven 

CedMteefd: 15 juni 1998 

KempunKen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

De bewoners van de Aalslerweg/de woonwijk 

'Eiken burg-De Roosen' ondervinden momenteel 

reeds veel geluidhinder als gevolg van de huidi

ge A2. Reconstructie van de tangenten mag er 

niet toe leiden dat de geluidhinder verder toe

neemt. 

In het kader van hel Ontweip -tracébesluit is een 
gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht. In 
dit onderzoek zijn alle woningen cq. geluidsge-
voelige bestemmingen binnen de zone van de te 
recorstrueren wegvakken betrokken Het onder
zoek en de daaruit volgende geluid weren de 
maatregelen zijn erop gericht te voldoen aan de 
normen uit de Vi/et geluidhinder. 
In hel MMA is deze normering aangescherpt. De 
minister van Verkeer en Waterstaat heeft name
lijk in het standpunt voor de Randweg Eindhoven 
aangegeven dat als streefwaarde voor de 
geluidsbelasting 55 dB(A) zal worden aangehou
den. Indien dit niet haalbaar is. bijvoort>eeld om 
doelmatigheidsredenen, zal minimaal met de 
verkeersprognoses voor 2020 de situatie van 
1994 moeten teruggebracht Het OTB bevat de 
resuttaten van dit akoestisch onderzoek en een 
bijbehorend overzicht van de akoestische 
afschermingen 
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Volgnummer 2d Afzender 

Van den Boomen Advocaten 

(mrM.TC A. Smets) 

KenmeritT Se/IR/3d«/07634 Postbus 193 

Gedateerd: 18 juni 1998 5580 AD Waalre 

KempMnKen) van de inspruk: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Realisenng van hel beoogde aansluitingspunl 

van de A67 op de A69 (aansluiting Waalre) con

form alternatief 2,3. 3a, 4,4a en 5 leidl voor Van 

den Boomen Advocaten tot onnodige kapitaal-

ver-nietiging om reden van gedwongen amova-

tie van de - thans noodzakelijk uit te breiden -

kantoorvilla 'Huize VOortieek' Handhaving van 

deïe kantoorvilla vfordl eens te meer op prijs 

gesteld vanwege de zichllocatte en het markante 

beeldbepalende karakter van het pand. 

6i| de plandetaillering is speciale aandacht 

geschonken aan ruimtetjesparende oplossingen 

voor de aansluitingen. Om deze reden is voor de 

aansluiting Aalsterweg gekozen voor een zoge

naamde Haarlemmermeer oplossing. Op deze 

wijze wordl zowel aan de noord- als zuidzijde 

bestaande betmuwmg, waaronder 'Huize Voot-

beek' ontzien. 

In het belang van hel behoud van de kantoorvil
la 'Huize Voorbeeii' dienen bij de planuitwerking 
voor de aansluiting Waalre de volgende alter
natieven in ovenweging Ie vforden genomen 

• verplaatsing van de aansluiting Waalre naar de 
westeliike zijde van de A69 ter hoogte van de 
huidige afnt. Dit gebied is thans nog onbe
bouwd: van aantasting van natuur en land
schap ter plaatse is geen sprake. 

• verruiming van de bocht van het tracé van de 
op- en afrit, waarbij het aansluitpunt op de 
A69 in luidelijke richting (richting Voorbeek-
laan) wordt verschoven. 

Als alternatie! is een Haariemmermeer aan de 

zuidzijde als een betere optie geacht, dan de 

door inspreker aangedragen oplossingen 

De schade die Van den Boomen Advocaten wel
licht in de toekomst hjdt door het feit dat haar 
nieuwbouw dient te worden geamoveerd in ver
band met de reconstructie van het aansluif-punt 
Waalre, komt volledig ten laste van de overheid. 
Van den Boomen Advocaten houdt de Staat der 
Nederlanden voor ttedoelde schade nu reeds 
aansprakelijk. 

Zie B, Schadevergoeding 
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Volgnummer 25 Afzender Van den Boomen Advocaten 

(mrM.TC.A Smets) iniafte 

Vefeniging Golf- en Countrydub 

'De Tongelreep' te Eindhoven 

Kenmerk: Se/IR/adv/822 30 Postbus 193 

Gedateerd: 18 juni 1998 5580 AD Waair 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

De verbreding van de A67 conlorm alternatief 2, 3, 

3a, 4, 4a en 5 bedreigt hel voortbestaan van de 9-

holes golfbaan, gelegen tussen de A67. de 

Velddoomvreg/het rivier^ De Tongelreep. de prof. 

Holstlaan en de Gennepenveg te Eirxlhoven. 

Realisenng van één van de genoemde aHemabeven 

tietekent dat een dnetal holes rrioet verdwijnen, 

waardoor van een volwaardige golftwan geen 

sprake meer is. Deze situatie leidt ven/olgens tot 

verlies van leden en sponsors en uiteinddijk tot 

ophetfing van de Vereniging Golf- en Countryclub 

•De Tongelreep' Vert)reding van de A67 ial er 

levens toe leiden dat de vereniging achtert)Ji/ft met 

de lasten van een aanzienlijke desinvestenng. 

Vereniging GoH- en Countrydub 'De Tongelreep' 

vraagt ïich in dit verband af op wie zij de schade 

kan verhalen die gepaard gaal met de investeringen 

ten behoeve van de aanleg van de resterende holes. 

fn het standpunt is de voortteur uitgesproiten 

voor het MMA Op de zuidtangent is daarbij 

gekozen voor een symmetrische verbreding met 

handhaving van de hoge ligging van de hoofd

rijbaan. 

In het belang van het behoud van de Golf- en 

Countryclub 'De Tongelreep' dienen bij planuit-

v^erking voor de verbreding van de A67 de vol

gende alternatieven in overareging te worden 

genomen 

• verschuiving van het zuidtangenl in zuidelijtie 
richting op het grondgebied van de gemeente 
Waalre, zonder dat daarmee de tielangen van 
de bewoners van de woonwijk 'De Voldijn' 
ernstig geveeld wordt aangedaan. Dit is moge
lijk daar tussen genoemde woonwijk en het 
talud van de A67 immers is voorzien in een 
ruime groenstrook. Met dil alternatief wordt 
tevens t>ereikt dat de lasten van de verbreding 
evenredig worden verdeeld over de gemeen
ten Eindhoven en Waalre. 

• de Vereniging ter compensatie van het verlies 
van 3 holes in de gelegenheid stellen bepaalde 
percelen m de gemeente Gestel te verwerven. 
Dit alternatief biedt evenwel slechts uitkomst 
indien verbreding van de A67 plaatsvindt con
form alternatief 5, onder voorwaarde dat hier
bij niet wordt voorzien in een breed talud doch 
in een civieltechnisch kunstwerk dat het rulm-
tetieslag van de verbreding zo gering mogelijk 
houdt. 

Ri|kswaterstaat is in overieg getreden met de 
Golf- en Countryclub. Hierbij zijn verschillende 
alternatieven besproken om binnen het kader 
van de randvoorwaarden, zoals neergelegd in 
het standpunt, de schade te beperken dan wel 
oplossingen ais compensatie uit Ie werken 
Rijkswaterstaat is l>ezig in samenwerking met de 
gemeente Eindhoven, de Nederlandse Golt-
federatie en een golt-course-architect te trach
ten tot een voor de golfbaan Tongelreep accep
tabele oplossing te komen. 

Bij de reconstructie van de A67 moet rekening 
worden gehouden met de uitgangspunten van 
het In Eindhoven-Zuid gelegen Groenplan 
Gennep De uitgangspunten binnen dit gebied 
behelzen het verder ontwikkelen van natuur en 
landschap, milieu-educatie, cultuur en sport en 
recreatie. Binnen dit beleid past de aanwezig
heid van de golfbaan van de Vereniging GoH- en 
Countryclub 'De Tongelreep'. 

Bij de uitwerking van de inpassing van de weg is 

rekening gehouden met de plannen in het aan

grenzend gebied. 



Volgnummer 26 Afzender 

Vereniging 'Poot van Metz Veldhoven' 

(J.P.Sillekens) 

Severeind 5 

Kenmerk; JS/AvZ98001 S502 PW Veldhoven 

Ccd«leerd: 18 juni 1998 

Kernpuntten} van de Inspiaak: Reactie van Bevoegd Geiag: 

De Tra|ettnota/MER dient aandacht te besteden 

aan de gevolgen van de reconstructie van de 

tangenten op de gezondheid van omwonenden 

De toename van de verkeersintensiteit heeft 

door uitstoot van schadelijke stoffen negatieve 

consequenties voor de volksgezondheid. 

In de Trajecbiota/MER is {implic«t) aandacht 
besteed aan de effecten op de gezondheid van 
omv^onenden als gevolg van de alternatieven. 
Op de eerste plaats is er een akoestisch onder-
zl>ek verricht en zi|n geluidwerende voorzienin
gen voorgesteld. Dit om (ernstige) geluidhinder, 
en dus ook de negatieve gevolgen voor de 
gezondheid daan/an, tegen te gaan. Daarnaast 
is onderzoek gedaan naar de effecten op de 
luchtkwaliteit. Voor een aantal stoffen, zoals 
stikstofdioxide, lood, fijn stof/zwarte rook. ben
zeen en koolwateistoffen, zijn de concentraties 
langs de weg berekend. Deze waarden zijn 
getoetst aan de wettöijke grenswaarden, die 
opgesteld zijn vanuit het oogpunt van de volks
gezondheid. In aJle alternatieven b<ijkt dal de 
grenswaarden onderschreden worden. 

De Trajectnota/MER besteedt ten onrechte geen 

aandacht aan de mogelijke gevolgen van cala

miteiten op de tangenten voor omwonenden. 

Door aanleg van een oostlangent kunnen deze 

gevaren worden beperkt. 

In de Trajectnota/MER is aandacht besteed aan 
het aspect risico's van vervoer van gevaarlijke 
stoften. Si| dit aspect gaal het met name om de 
veiligheid van direct omwonenden van een weg 
De risico's zijn berekend en uitgednjkt m indivi
dueel risKO (IR) en groepsrisico (GR) Voor zowel 
IR als GR blijkt dat de risico's in alle alternatieven 
lager zijn dat de wettelijke normen. Met andere 
woorden, de alternatieven worden vokjoende 
veilig geacht. 

Bij hel bepalen van ge luid vierend e rnaatregelen 
ter hoofitp van Veldhoven dient Ier plaatse Ie 
worden Ljii(;rgaan van een situatie als v/are er 
geluidsichcimen geplaatst; de bewoners van 
Veldhoven mogen niet de dupe w/orden van het 
verzuim van de gemeente Veldhoven maat
regelen te treffen tegen de van de tangenten 
afkomstige geluidhinder. 

In het kader van het Ontwetp-tracébesluit is een 
gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht. In 
dit onderzoek zijn alle woningen cq. geluidge
voelige l)e5temmingen binnen de zone van de te 
reconstrueren wegvakken betrokken Hel onder
zoek en de daaruit volgende geluidwerende 
maatregelen zijn erop gericht te voldoen aan de 
normen uit de Wet geluidhinder 
In het MArtA is deze nonnenng aangescherpt. 
De minister van Vetkeer en Waterstaat heeft 
namelijk in het standpunt voor de Randweg 
Eindhoven aangegeven dat ais streefwaarde 
voor de geluidsbelasting 55 dB(A) zal worden 
aangehouden. Indien dit met haalbaar is, bij
voorbeeld om doelmatigheidsredenen, zal mini
maal met de verkeersprognoses voor 2020 de 
situatie van 1994 moeten teruggebracht. Het 
OTB bevat de resultaten van dit akoestisch 
onderzoek en een bijbehorend overzicht van de 
akoestische afschermingen. 

Bi| de berekening «an geluidhinder ter plaatse 

van de gemeente Veldhoven dient rekening te 

worden gehouden met de weerkaatsmg van 

getuid door de (in aantal toenemende) hoge 

bedrijfspanden op hel industrieterrein 'De Hurk' 

Bij het akoestisch onderzoek in het kader van 

hel op te stellen OTB is rekening worden gehou

den met reflectie oftewel weerkaatsing van 

geluid van bedrijfsgebouwen. 
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Kernpunt(en) van de Inspraak; Readie van Bevoegd Gezag: 

Om reden van het gelijkhetdsprincipe dient de 

hoogte van geluidsschermen ter hoogte van 

Veldhoven op eenzelfde niveau te worden 

gebracht als de in de Traject nota/M ER vermelde 

geluidsschermen ter hoogte van de woonwijk 

'De Voldijn'. 

Zie reactie op punt drie van deze inspraakreac

tie. 

De hoogtel>erekening van geluidsschermen 

langs de tangenten is onjuist; de tietekeningen 

behoren uit te gaan van de verst gelegen rij

strook en niet van hel midden van de weg. Dit 

geldt leker voor een weg die ca 140 meter 

breed Is. 

Het akoestisch onderzoek voor de Trajectnota/ 

MER en het OTB is uitgevoerd conform hel wel-

teli|k geldende Reken- en Meetvoorschrift ver

keerslawaai. Daarïn wordt onder andere aange

geven dal volgens bepaalde voorwaarde vol

staan kan worden mei 1 rijlaan. In de tiovenge-

noemde Iwee akoestische onderzoeken wordl 

daaraan voldaan en c>ok wordt <n de rapportage 

van beide onderzoeken aangegeven hoe hier

mee omgegaan is De hoogte van de geluidswe-

rende voorzieningen m de TN/MEft en het OTB 

zijn op een correcte methode tiepaaid. 

IVlet de keuze voor verbreding van de t>estaan-

de tangenten heeft de minister de l>elangrl|ksle 

beslissing in feite al genomen. Daarmee doel de 

in de Trajectnota/MER gedetailleerde uitwerking 

geen recht aan een evenwichtige afweging van 

de verschillende alternatieven De gevolgde 

v^erkwijze h&ett bovendien de onacceptabele 

schijn van 'inspraak achteraf' 

De keuze m het standpunt is tot stand gekomen 

op grond van de inspraak reacties en bestuurlijke 

adviezen op alle in de TN/MER opgenomen 

alternatieven Ten aanzien van de 'trechtering' 

aan oplossingen zie A. Notitie Nieuwe 

Infrastructuur. 

De constructie van een wegenruit om Eindhoven 
is noodzakelijk vanuit het oogpunt van caiami-fei
ten, restcapacifeit, toekomstwaarde etc. Boven
dien kan bij aanleg van een oosttangent de ver
breding van de westtangent beperkt blijven tot 
3x3 rijstroken. 

zie A Notitie Nieuwe Infrastructuur. Het geko
zen MMA biedt een veilige en duurzame oplos
sing. 

Zowel de aanleg van een oosttangent als een 
verdiepte ligging van de Poot van Meü dienen 
alsnog aJs reële alternatieven volledig te worden 
uitgewerkt. In dit vertiand kan verdiepte aanleg 
vanaf hel Beatinikanaal - in plaats van verdiep
te aanleg van het totale traject - leiden lot een 
bespanng van ca. 500 miljoen gulden. 
Besparingen op de rest van het traject kunnen 
oplopen tot ca. 300 miljoen gulden. 

Vanaf de slarl van de Trajectstudie (startnolilie) 
IS aangegeven dat dure kunstwerken (tunnels, 
verdiepte liggingen) alleen worden gerealiseerd 
als dit substantiële voordelen heeft en t}i| een 
traditionele bouwwijze onaanvaardbare (milieu) 
-consequenties optreden. Ter hoogte van de 
Poot van Metz zijn deze consequenties niet aan
wezig. Middels geluidwerende voorzieningen 
kan worden voldaan aan de normen van de wel 
geluidhinder, een dure verdiepte ligging is daar
mee niet doelmatig en maakt dan ook geen 
onderdeel uil van de plannen. 

Uitgaande van de in de TrajectnoIa/MER 

beschreven alternatieven, verdient hel MMA de 

voorkeur om reden van betere geluidwerende 

voorïieningen Het ruimtebeslag van de groen

stroken is in dit alternatief evenwel veel Ie groot. 

Gekozen is voor het MMA, In het OTB is een 

oplossing uitgeweriit met minder ruimtebeslag 

dan de oorspronkelijke TN/MER-optossing. 

De TraJectnota/MER houdt onvoldoende reke
ning met de aanleg van de A50 en de A69. 

In de Iraiectstudle is uitgegaan van een in het 
jaar 2010 gerealiseerde ASO. In een aparte ana
lyse zijn globale effecten van aanleg van een 
rijksweg 69 nagegaan Voor de A69 is een apar
te tra|ectstudie/m e r. uitgevoerd. Daarbij is 
evenwel gekozen voor het zg. nulatlematief. In 
het OTB Randweg is dan ook geen rekening 
meer gehouden met de aanleg van de A69. 
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KempuntCen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Tevens is geen rekening gehouden met de na 

2010 optredende verkeersgroei. 

De Traject nota/MER besteedt in een aparte ana

lyse aandacht aan de restcapaciteit van de ver

schillende alternatieven. In het OTB lijn boven

dien de milieueffecten ook voor 2020 in beeld 

gebracht. 

Rijkswaterstaat bevestigt dat een oosttangent 

28% verkeer van een westtangent afhaalt, in 

plaats van de in de nota genoemde 5%. 

Deie weergave Is niet juist. In een gesprek met 

de vertegenwoordiger van bewonersvereniging 

De Kraal is bevestigd dat een aanzienlijk deel 

van het verkeer op de huidige tangenten door

gaand verkeer twtreft. De vereniging trekt daar

op zelf de conclusie dat er een potentie is voor 

een oosttangent, die minstens 28% van het vei-

keer van de huidige tangenten aantrekt 

In tegenstelling tol het vermelde in de Traject-

nota/MER is de autosnelweg ter hoogte van 

Zeelst niet vooriien van ZOAB. 

In het kader van de aanleg van de spitsstroken 

wordt de gehele Randweg van ZOAB voorzien, 

voor zover nu nog met aanwezig 

De Tra)ectnota/MER vermeldt ter hoogte van de 
Poot van Met i te voorircn in een aanïienlijke 
geluidsreductie door invoering van een maxi-
mum-snelheid van 100 km per uur. Op het des
betreffende traiect IS de maximumsnelheid 
evenwel reeds jaren op 100 km per uur vastge
steld en wordt thans meer dan eens overschre
den. 

Er is gedoeld op een bekere geluidsreductie die Is 
opgetreden op het moment dat de ma»imum-
snelheden landelijk 120 km per uur werden, 
waarbij in combinatie op een aantal wegvakken 
(ook het onderhavige) de mammumsnelheid op 
100 km per uur Is gesteld. Dit heeft plaatsge
vonden in de periode tussen 1986 en 1994 en is 
ook als zodanig gemeld 

Volgnummer: 27 Afzender 

Vereniging Milieudefensie San en Breugel 

(L.K. Becking) 

Kenmerk: - Australielaan 9 

Gedateerd; 17 juni 1998 5691 JK Son en Breugel 

KempunKen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceng: 

Het is niet terecht dat de Nieuwe Nota 
Infrastructuur (NNI) moet worden t>e5Chouwd 
als een informele tussenstap [dus zonder wette
lijke MER-status), daar deze nota bepalend blijkt 
voor de uiteindelijke afweging bij hel te nemen 
Tracébesiuil. 

zie A. Notitie Nieuwe infrastructuur. 

De keuze vooi de ingnjpende verbreding van de 
tiestaande tangenten laat ten onrechte ruimte 
aansluitend dan wel op enig nabijgelegen toe
komstig tijdstip alsnog een volwaardige oost
tangent te realiseren, zonder dat dit in de MER 
wordt getoetst Verbreding van de tangenten 
mag slechts worden gerealiseerd op voorwaarde 
dat binnen de horizon tot 2015 wordt afgezien 
van de aanleg van een oosttangent. Tevens 
geldt als voorwaanJe dat de daarmee ontstane 
dan wel tiestaande verkeersproblemen aan de 
noord- en oostzijde van Eindhoven op bevredi
gende wijie wofden opgelost. 

Het NNI is als bijlage ortderdeel van het MER. 
Met verbreding van tangenten wordt afgezien 
van de aanleg van een oosttangent door het 
Rijk. Een studie naar het oplossen van regionale 
verkeersproblemen aan de oostzijde van 
Eindhoven is door het SRE gestart. 

Rijkswaterstaat kwalificeert de beoordeling van 

de kosten van een op maaivetdhoogle of ver

diept aangelegde wesltangent ten onrechte als 

'onrea-listiKh' Daar de te reconstrueren west-

Vanaf de start van de Traject^udie (slartnotilie) 

Is aangegeven dat dure kunstwerken (tunnels, 

verdiepte liggingen) alleen worden gerealiseerd 

als dit substantiële voordelen heeft en bij een 



J Li 
Kernpunten) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

tangent niet Één. maar drie autosnelwegen door 

en langs een dichtbevolkt gebied cumuleert, moet 

bij een dergelijke 'flessenhals' de omgeving de 

beït mogelijke bescherming worden geboden. Dit 

kan door een verdiepte ligging (in principe: minus 

6 meter) De kostenbegrobng «oof deie verlaag

de inpassing ial moeten worden beoordeetd tegen 

ten minste drie maal de kosten van moeilijke pas

sages voor één autosnelweg Ook in vergelijking 

met het verdiepte bacé langs Best (minus 6 meter) 

en langs Son (minus 2 meter) dient de westtan

gent veel rtjyaler te worden beoordeeU. 

traditionele bouwwijze onaanvaardbare (milieu] 

-consequenties optreden. Ter hoogte van de 

Randweg Eindhoven zijn deze consequenties 

niet aanwezig Middels geluidwerende voorzie

ningen kan worden voldaan aan de normen van 

de wet geluidhinder, een dure verdiepte ligging 

is daarmee niet doelmatig en maakt dan ook 

geen onderdeel u>l van de plannen. 

Een verdiepte ligging van het westtangent ver

dient aanbeveling met het oog op: 

• het transport van gevaarlijke stoffen, 

• het feit dat ZOAB niet voor alle frequenties 

doelmatig is en hel westtangent een zeer 

breed tracé tietreft: 

• de Ie verwachten ovefschrijding van de ge-

prognotiseerde verkeersintensiteit Bi| verdiep

te ligging kunnen geluidsschermen lonodig 

worden verhoogd, zonder dat er sprake is van 

ontoelaatbare visuele hinder. 

Zie opmerking hiervoor t a.v. verdiepte ligging. 

Een venjiepte ligging van de westlangent heeft 

voor de risico's van het vervoer van gevaarlijke 

stoffen nauwelijks invloed. De kans op een onge

val met zon transport verandert namelijk niet 

door een verdiepte ligging. Verder i^ het gebied 

dat getroffen wordt na een ongeval met gevaar

lijke sloffen vnjwel gelijk zijn, aangezien er in alle 

gevallen een gelijkwaardige geluidsatscherming 

gerealiseerd wordt, die ongeveer een gelijke 

invloed heeft op de gevolgen van zon ongeval. 

Naast geluidsarme wegdekken wordt over het 

grootste deel van de westtangent ook geluids

werende voorzieningen aangebracht Overigens 

is hiervoor in het kader van het OTB nog een 

gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht. 

ZOAB IS als geluidarm wegdek het meest 

bekend. Echter er is in het OTB voor dubbellaag; 

ZOAB gekozen een nog effectiever middel om 

de geluidsoverlast te beperken 

Het aandeel in de verVeersbewegingen vatbaar 

voor sturing langs een oost- dan wel westtan

gent moet nader worden gekwantificeerd. 

Het voor de trajectstudie/mer gehanteerde ver
keersmodel gaat uit van een goede kennis bij de 
weggebruiker van de verkeersomstandigheden 
op de mogelijke routes, voor een gemiddelde 
werkdag in een loekomsljaar Maar gelang rou
tes drukker of zeKs congestueus worden, pas
sen weggebruikers in hel model hun route als 
het ware direct aan Op welke manier die volle
dige kennis is verkregen, bijvoorljeeld door 
dnps. in-car inlormaliesystemen of andersiins. 
doet dan niet ter zake Anders gezegd de weg
beheerder kan. bijv Met DRIPS. bijdragen aan 
een goede kennis bij de weggebruiker, maar hel 
verkeersmodel gaat reeds van die goede kennis 
uit 

Het gebruik van dynamische route-informatie
panelen (DRIP) dient als alternatief in de 
kostentjegroting en in hel MER te worden 
opgenomen. 

Bij de verdere planuitwerking worden alle 
kostenposten ook evt, DRIP's in de raming mee 
genomen 

Het MfR IS zodanig in de Traiectnota geïnte

greerd, dal hel ten onrechte niet meer als een 

op zichzelfstaande rapportage kan worden hef-

kend. In dit verband ven/agen ook de grenzen 

die de wet stelt aan een correct opgestelde 

Trajeclnota 

Het is gebruikelijk om in de Tra|ectnota de MER 

te integreren De afzonderiijke MER-elementen 

zijn o a via de inhoudsopgave tierkenbaar. De 

Cie MER heeft in dit kader de TN/MER ook posi

tief beoordeeld. 



KMMIWltlen} van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Het op het kaartmateriaal weergegeven traject 

Best • Son is (na aanleg van de A50) in Son 

onjuist weergegeven; de route Son - Lieshout 

ontbreekt helemaal indien een oosttangent met 

wordt gerealrseerd, bestaat het gevaar dat de^e 

met-ingetekende weg na realisatie van de A50 

evenwel in een groot aantal gevallen als uitwijk-

roule wofdt gekozen. 

In het verkeersmodel is wel van hel juiste 

wegennet uitgegaan. 

Aangeilen de Traject nota/IW ER niet vooriiet in 

een afdoende oplossing voor de verkeers-pro-

blemaliek aan de noord- en oostzijde van 

Eindhoven, verdient een objectieve afweging 

van de gehele tangentenstructuur rond 

Eindhoven aanbeveling. 

Besluitvorming over de (regionale] verkeerspro
blematiek ten oosten van Eindhoven kan onaf
hankelijk plaatsvinden van hel besluit over de 
verbreding van de tangenten. Zie ook A, Nobtie 
Nieuwe Infrastnjctuur. 

Volgnummer: 28 Afzender: 
i H. Janssen en M. van Renterghem 

Warme lo 45 
Kenmerk: - 5655 IZ Eindhoven 
Gedateerd: 18 juni 1996 

Kernpuntlen] van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

De beoogde verbreding van de tangenten 

Eindhoven strookt niet met artikel 21 uit de 

Grondwet, die luidt: "De zoig van de overheid is 

gericht op de bewoonbaarheid van het land en 

de bescherming en vertietenng van het leefmi

lieu." De verkeersproblematiek op de tangenten 

kan slechts worden opgelost door spreiding van 

de verkeersstromen en ondertunneling c.q. 

overkapping van de in de nabijheid van woon

wijken gelegen autosnelwegen. 

De beiluitvorming in het kader van de tracéwet 
schrijft voor dat aJle alternatieven voor de gecon
stateerde problematiek in beeld dienen worden 
gebracht en te worden beoordeetd en vergele
ken. Dure kunstwerken (tunnels, verdiepte lig
gingen] zullen alleen worden gerealiseerd als dit 
substantiële voordelen heeft en bi| een traditio
nele bouwwijze onaanvaardbare {milieu)-conse-
quenties optreden Dil is langs de Randweg 
Eindhoven niet hel geval Een dure verdiepte lig
ging is daarmee met doelmabg en maakt dan 
ook geen onderdeel uit van de plannen I 

115 
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Volenummer: 29 Afiender Rijksdiensl «oor het Oudheidkundig 

Bodemondenoek 

{mw A, Mennens-van Zeisl) 

Kenmerk: U.1998-1097 Postbus 1600 

Gedateerd; 18 juni 1998 3800 BP Amefsfoort 

KErnpunl(en) van de inspraak: Readie van Bevoegd Ceiag: 

Het wettelijke beschermde archeologische 

monument ten zuidoosten van het knooppunt 

Leenderheide blijkt veel groter In omvang Ie iijn 

dan in 1994 is aangegeven. Dit kan consequen-

tiei met lich meebrengen indien in dit gebied 

ten behoeve van de reconstructie van de tan

genten wetkïaamhedert worden gestart. 

Ter hoogte van het monument is de weg alweer 

terug op de huidige breedte, waardoor geen 

aantasting plaats lal vinden. 

Op het kaartmateriaal staat een aantal gebieden 

als 'oudste kern van bebouwing' aangegeven. Het 

IS echter niet duidelijk of dil gebieden met enkeerd-

gronóen ofwei esdekken l>etreft Indien dit het 

geval IS, li jn de7e getjieden te Idein weer-gegeven. 

Het betreft hier de gebieden met moderpodzo-

len welke het eerst als bouwland In gebruik 

genomen zijn. Latere uitbreidingen leiden tol 

'esdekken'. Deze vallen ook binnen de leganda-

eenheid 'ovenge bewoonljaie gnand'. In de 

effectbeoordeling ts de archeologisctie waarde 

(potentie) van de 'oudste kern bewoning' wat 

zwaarder gewogen dan die van de 'overige 

bewoonbare grond' 

Aangeïieo in tjet studiegetied van de Tangenten 

Eindhoven nooit systematische archeologische 

inventarisaties hebben plaatsgevonden, bevin

den ïich in hel studiegebied wellicht meer arche

ologische waarden dan de reeds bekende 

waarden In dit verband is de uitvoering van een 

Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) 

in delen van het Iraiectgebied leer gewenst. 

In de vervolgfases van de s tud * zal een 

Aanvullende Archeologisch Inventarisatie plaats

vinden in de gebieden die binnen de tracering 

van het MAAA vallen. 

Volgnummer: 30 Afzender: 

prof ir M. Tels 

Twickel 13 

Kenmeric - 5655 IK Eindhoven 

Gedateeid: 18(uni 1998 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Ter behoud van (de verkoopwaarde van) ver
schillende woningen m de woonwijken 'Ooie
vaarsnest' en 'Genderbeemd' alsmede een klem 
park ten oosten van de huidige westtangenl, 
dienl de reconstructie van de westtangent (Poot 
van Metz) enkele tientallen meters in westelijke 
richting (waar nauwelijks bebouwing is) te wor
den verschoven. De kosten van de verschuiving 
van de weg kunnen geheel of ten dele worden 
gecompenseerd door besparingen op de kosten 
van gronden en opstallen ten oosten van het 
westtangent. 

Teneinde de woonwijii Ooievaarsnest en hel 
bedrijventerrein De Run Ie ontzien werd in hel 
standpunt voorgestekJ het knooppunt De Hogl 
ca. 1(X) meier in zuidelijke richting op te schui
ven. Door aanpassing van de verbindingsboog 
in de hoofdrijbaan en een compacter ontwerp is 
deze verschuiving niet noodzakelijk gebleken, 
lenwijl Ooievaarsnest en de Run toch worden 
ontzien. 

Wal getwurl er met de op- en afritten bij hel 
knooppunt De Hogt en wat zijn de gevolgen 
voo( de tireedte van het tracé en daarmee de 
consequenties voor de bewoners van de woon
wijken 'Ooievaarsnest' en 'Genderbeemd'? 

In het OTB is de aansluiting Veldhoven-zuid 
vormgegeven als Haariemmermeer aansluiting, 
met handhaving van de bestaande kruisingen op 
de onderliggende weg Voor de woonwijken 
worden vanwege het aspect geluidhinder 
geluidwerende voorzieningen opgericht. 
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VolgnumnMT 31 

Kenmerk: 98X000889 

Gedateerd: 18 {uni 1998 

AFitmkr 

Dorpsraad Acht 

(R. van Delft) 

Postbus 90150 

5600 RB Eindhoven 

Kcrnpunt(en] vin de inspraak: RMCtte van Bevoegd Ceug: 

De Dorpsraad Acht is ten onrechte niet aan

gemerkt als een eigenstandig adviesorgaan van 

de gemeente Eindhoven, v^aardoor de dorps

raad niet betrokken is geweest bij het overleg 

'Samenspraak in de Regio'. Rijkswaterstaat dient 

de dorpsraad in de toekomst bij het overleg te 

betrekken. 

De dorpsraad Acht maakt inmiddels deel uit van 

het Bewonersgroepen overleg. 

Bij reconstnjctie van de westtangent dient het 
aan de Oirschotsedi|k te Eindhoven gelegen en 
als rijksmonument geklasseerde boerderij 'De 
Mispel hoef' (alsmede de daarbij behorende 
onroerende zaken) volledig intact worden 
gehouden. 

Bij de plandetaillering is speciale aandacht 

geschonken aan hel sparen van bestaande 

bebouwing, bedrijven en met name monumen

ten. Gebleken is dat met een beperkte asver-

schulving ter plaatse van Mispelhoef dit monu

ment Itan worden gespaard. Zelfs het talud van 

de rijksweg blijft ongewijzigd. 

De Trajectnota/MER gaat uit van de realisering 

van een geluidswal voor de Achtse Barner tot 

aan de Boschdijli. Waarom worden voor het 

gedeelte dat langs de Acht loopt geen geluid

werende maatregelen getnsffen? 

In de Traject nota/MER is een afscfierming 
geprojecteerd ten oosten van de Boschdijk 
omdat dicht bii de weg een grote groep wonin
gen aanwezig zijn. De woonwijk Acht daarente
gen ligt op verder afstand van de weg waardoor 
de gelufdsbelasbng dusdanig is dat afscherming 
met noodzakelijk is. In De verdere uitweriimg 
van het OTB is overigens het gedeelte ten 
oosten van de Bosshdijk komen te vervallen. 
In het kader van het Ontwerp-tracé besluit is een 
gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht In 
dit onderzoek zijn alle woningen cq. geluidge
voelige tiestemmingen binnen de zone van de te 
reconstrueren wegvakken betrokken Het 
onderzoek en de daaruit volgende geluidweren
de maatregelen zijn erop gericht te voldoen aan 
de normen uit de Wet geluidhinder. 
In het MMA IS deze normenng aangescherpt 
De minister van Verkeer en Waterstaat fieeft 
namelijk m het standpunt voor de Randweg 
Eindhoven aangegeven dat als streefwaarde 
voor de geluidsbelasting 55 dB(A] zal worden 
aangehouden. Indien dil niet haalbaat is. bij-
voort>eeld om doelmatigheidsredenen, zat mini
maal met de verkeersprognoses voor 2030 de 
Situatie van 1994 moeten teruggebracht Het 
OTB bevat de resultaten van dit akoestisch 
onderzoek en een bijbehorend overzicht van de 
akoestische afschermingen. 
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Volgnummer 32 Afiender: 

M. Vervaart 

Sophialaan 13 

Kenmerk: - 5684 LB Be» 

Gedateerd: 21 juni 1998 

KetnpunMen) van de insprak: Reactie van Bevoegd Getag: 

De m de Traiectnota/MER gelnanteerde (prog

noses van) aantallen verkeersbewegingen lijn 

niet realistisch c.q lijn gebaseerd op een relatief 

korte planfiorizon. Dit zal er onder andere toe 

leiden dat na reconstniCtie van de tangenten de 

bewoners in Best-Zuid een onacceptabele over

last van tiet wegverkeer zullen ondervinden. 

De Traject nota/MER en de daarvan onderdeel 

uitmakende Notitie Nieuwe Infrastructuur, 

beschrijven welke uitgangspunten en veronder

stellingen m.b I, de sociaal-economische ont

wikkeling en relevant beleid, ten grondslag lig

gen aan de prognoses In het kader van het OTB 

zijn de prognoses geactualiseerd en is de plan-

horizon naar 2020 verlegd Dit heeft overigens 

geen gevolgen voor het MA(\A-onIwetp zoais in 

het OTB IS uitgewerkl 

Het achterwege laten van de ruit rond Eindhoven 

al; alternatief draagt met bij aan de spreiding van 

risico's met betrekking tol de verkeersafwikkeling, 

de spreiding van overlast voor omwonenden en 

het voorkomen van sluipverkeer in de regio 

Bovendien maken de in de Trajectnola/MER 

beschreven alternatieven het met mogelijk een 

adequate scheiding aan te brengen tussen noord

zuid- en oost-westverkeer, 

Mel de keuze voor het MMA worden de ver

keersproblemen voor het lange afstandsverkeer 

en het regionaal verkeer rond de beslaande tan

genten afdoende opgelost Zie A. Notitie 

Nieuwe Infrastructuur. 

De effecten van de aanleg van de A69 zijn 

onvoldoende bij de in de Trajeclnola/MER 

beschreven alternatieven betrokken. 

Tijdens het opstellen van de Tra|ectnota/M£R is 
beoordeeld of een eventueel te reaiiseren A69 
zou kunnen worden aangesloten op de zuidtan
gent Inmiddels heeft de minister van Verkeer en 
Waterstaat haar Standpunt over de Trajectnota/ 
MER A69 ingenomen en daarbi| gekozen voor 
het zogenaamde nulaltemalief 
In het ontwerp van he! OTB Randweg Eindhoven 
is gezien de voorkeur voor dit nu la Hematiet geen 
rekening gehouden met de aanleg van de A69 en 
een aansluiting op de zuid tangent 

Volgnummer: 33 Afzender; Bernards Tilman Van der Corpul 

Advocaten (mr C.W.A. Bemards) 

inzake 95 bewoners uit de woonwijk 

'De Roosten' te Eindhoven 

Kenmerit: B/LH.B2S81 Postbus 391 

Gedateerd; 19 juni 1998 5600 AJ Eindhoven 

KernpunHen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Om reden van leen te venivachten toename Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur, 

van) verkeershinder voor de woonwijk 'De 

Roosten' dient Ie worden gekozen voor een op 

langere termijn bruikbare c.q. duurzame oplos
sing in de vorm van de aanleg van een oostelijk 

van Eindhoven gelegen autosnelweg voor het 
noord-zuidverkeer. Nadien dienen ter beperking 

van de verkeers hinder de oost-westverbindin

gen verdiept te worden aangelegd. 
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Kempunl(en) van d« Inspruh: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

AJle in de Trajectnota/MER beschreven alterna

tieven nullen voor de twmonere van de woon-

wijlt 'De Roosten' en de bezoekers van de in de 

onmiddellijke nabijheid bevindende natuur- en 

groengebieden (ioals het landgoed 'Eikenburg', 

waarop iich bovendien stholen en andere 

bebouv^ing bevinden) leiden lot meer geluidhin

der en luchtverontreiniging (;eker na aanleg van 

de A50, die de verkeersdruk op het desbetref-

tende traject slechts la l doen toenemen). 

Bovendien leiden dere alternatieven tot een gro

tere kans op calamiteiten voor omwonenden. 

In het II ader van het Ontwerp-tracébesluit is een 

gedetailleerd akoestisch onderzoelt verncht. In dit 

ondenoek lijn alle woningen cq geluidsgevoeli-

ge tiestemmingen binnen de lone van de te 

reconstrueren wegvakken betrakken. Het onder

zoek en de daaruit volgende geluidwerende 

maatregelen zijn erop gericht te voldoen aan de 

normen uit de Wet geluidhinder. 

In het MMA IS deze nonrvehng aangescherpt. De 

minister van Ver îeer en Waterstaat heeft nameli|k 

in het standpunt voor de Randweg Eindhoven 

aangegeven dat als streefwaanje voor de geluids

belasting 55 dB(A) zal worcfen aangehouden, 

indien dit niet haaltuar rs. bijvoorbeekj om doel

matigheidsredenen, zal minimaal met 6e veriteeis-

prognoses voor 2020 de situatie van 1994 moeten 

teruggebracht. Het OTB bevat de resultaten van 

dit akoestisch onderzoek en een bijbehorend over-

7lcht van de akoestische atschemiingen 

In de Trajectnota/MER voldoet de luchtkwaliteit 

in alle alternatieven aan de eisen die daaraan, 

vanuit het oogpunt van volksgezondheid, 

gesteld worden. Dit komt voornameli|k door het 

feit dat de voertuigen steeds schoner worden en 

er tevens een gunstige trend zit in de achter

grondconcentraties Overigens is de aanleg van 

de ASO m de onderioeken voor het woon- en 

leefmilieu meegenomen. In alle alternatieven 

wordt voldaan aan de normen die opgesteld zijn 

voor het vervoer van gevaadi|ke stoffen. 

De verhoogde ligging van de gereconstrueerde 
tangenten en de op het knooppunt 
Leenderheide beoogde fly-over zijn voor de 
bewoners van de woonwijk 'De Roosten' onac
ceptabel. Indien verdiepte aanleg ter plaatse 
onmogelijk is, dienen adequate geluidwerende 
voorzieningen te worden getroffen. 

Vanaf de start van de trajectstudie (startnotitie) is 
aangegeven dat dure kunstwerken (tunnels, ver
diepte liggingen) alleen worden gerealiseerd als dit 
substantiële voordelen heeft en bij een traditione
le bouwwijze onaanvaardbare (milieu)-conse
quenties optreden. Ter hoogte van Leenderheide 
zijn deze consequenties niet aanwezig. IWiddels 
geluidwerende voorzieningen kan worden vol
daan aan de normen van de wet geiuidhinder; een 
dure tunnel is daarmee net doelmatig en maalit 
dan ook geen onderdeel uit van de plannen. De 
fly-over richting Maastricht ligl ten zuiden van het 
huidige knooppunt Door aanpassing van f)et tra-
jednota-ontwerp van de vertjindingsweg Antwer-
pen-Venk) komt de fly-over slechts 3 meter hoger 
te liggen dan de bestaande op ca 6 meter boven 
maaivekl gelegen hoofdnjbaan. 

De praktijk heeft uitgewezen dat bij ongevallen op 
het zuidtangent zowel de Leenderweg als de 
Aalstenjveg als de gemeenten Geldrop, Valkens-
waard en Waalre, zwaar ivorden belast met sluip-
verlteer dat de files tracht te ontwijken [Jeze situ
atie is voor de bewoners van de woonwijk 'tJe 
Roosten' onacceptabel. 

Bij verbreding is de kans op filevorming genng. 
De hoeveelheid sluipverkeer als gevolg van files 
zal aanmerkelijk dalen. 
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KempunKen) van de Inspruk: Reactie van Bevoegd Gezag: 

In het IWE« ontbreekt het (volgens de Wel 

geluidhinder voorgeschreven) akoestisch rap

port In dit rapport dienen voor de toename van 

de verkeersintensiteit en de daarmee gepaard 

gaande geluidhinder met alleen de directe 

gevolgen van de gereconstrueerde A2/A67, 

maar ook van de hierop aansluitende op- en 

afritten en het onderliggende wegennet in 

beschouwing te worden genomen. 

Een onderdeel van de Trajeclnota/MER is het 

akoestisch onderzoek uitgevoerd door inge

nieursbureau Oranjewoud "Rapport Woon-en 

leefmilieu Tangenten Eindhoven Geluid & trillin

gen en Risico vervoer gevaarlijke stoffen 

Trajecnota/MER Tangenten Eindhoven", docu-

mentnr 2363-97864, revisie (52, d.d. 15 januari 

1998. 

Daarin wordt m paragraat n . 4 en In bijlage 4 

ingegaan op de overige wegen. 

M de Trajectnota/MER zijn ten onrechte slechts 

ge luid werende voorzieningen aan de ruidzijde 

van de A2/A67 gepnsjecteerd en niet aan de 

noordiijde. Door de thans beoogde eenzijdige 

geluidwerende voorzieningen zullen de bewo

ners aan de f>oofdzi|de van de A2/A67 ali 

gevolg van weerkaatsing van het geluid extra 

geluidhinder ondervinden. 

In het kader van het Ontwerp-tracébeslult Is een 

gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht. In 

dit onderzoek zijn alle woningen cq. geluidsge-

voelige bestemmingen binnen de zone van de te 

reconstrueren wegvakken betrokken Het 

onderzoek en de daaruit volgende geluidweren-

de maatregelen zijn erop gericht te voldoen aan 

de normen uit de Wet geluidhinder 

In het MMA is deze nonnering aangescherpt. 

De fninisler van Verkeer en Waterstaat heeft 

namelijk in hel standpunt voor de Randweg 

Eindhoven aangegeven dat als streefwaarde 

voor de geluidsbelasting 55 dB(A) zal worden 

aangehouden. Indien dit niet haalbaar Is, b<j-

voort>eeld om doelmatigheidsredenen, zal mini

maal mei de verkeersprognoses voor 2020 de 

situatie van 1994 moeten teruggebracht. Het 

OTB bevat de resultaten van dit akoestisch 

onderzoek en een bijbehorend overzicht van de 

akoestische (absort>ercnde) afschermingen. 

I 
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Volgnummer: 34 Afzender 

drs H.P.M, van Aken 
luralaan 23 

Kenmerk; TEIR/801 5691 JC Bon en Breugel 

Gedateerd; 20 juni 1998 

KernpunKen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Gezien de door de provincie en het SRE geuite 

behoefte aan de (als alternatief uit de 

Startnotitie resulterende) volledige ruit rond 

Eindhoven alsmede gezien de belangrijkste 

overwegingen van de Raad van Saté terzake van 

de A50 Son, dient de volledige ruit alsnog In de 

Traject nota/MER te vf orden opgenomen. 

Zie A Notitie Nieuwe infrastructuur. 

De in de Traject nota/MER gehanteerde ver-
keersaantallen zijn aanmerkelijk te laag inge
schat en dienen om verschillende redenen te 
worden heroverwogen: 

• de actualiteit van de getelde verkeerscijfers op 
rijkswegen in Noord-Brabant over de periode 
1986 t /m 1996 geeft reeds aan dat de groei 
van het verkeer ca, 5% per jaar bedraagt en 
over die periode een groei vertoont die met de 
vooronderstellingen van tiet S W bedoeld v^as 
voor de periode 1986 f m 2010; 

• analyse van het huidige model geeft een groei 
weer in de gehanteerde periode die lager ligt 
dan de hiervoor bedoelde groei; 

• Rijkswaterstaat heeft eerder aangegeven dat 
"...het model voor de tangenten aan de rand 
de werkelijkheid minder goed zal beschrijven"; 

• In de nota 'Kiezen of delen' worden visies 
weergegeven omtrent de effectiviteit van 
investeringen in openbaarvervoerinfrastructuur 
en de g roeion twik kei in gen van het auto-ver
keer, die duidelijk afwijken van de in de 
Traject nota/MER weergegeven groei; 

• de in de Trajectrtota/MER geschetste milieuef
fecten zijn door de te lage ramingen te laag 
ingeschat. 

De Trajectnota beschrijft op welke veronderstel
lingen en uitgangspunten terzake van de soci
aal-economische ontwikkeling van Nederland 
en het verkeers- en vervoerbeleid de prognoses 
zijn gebaseerd. In het Standpunt is geconsta
teerd dat de prognoses voor 2010 plaatselijk 
(m.n. zuidtangent) reeds m 2000 werden bena
derd. In het OT8 zijn de verkeersprognoses dan 
ook geactualiseerd voor huidige inzichten over 
het verkeers- en vervoertieleid en regionale soci
aal-economische ontwikkelingen. De geactuali
seerde prognoses voor 2010 en 2020 zijn welis
waar hoger, maar leiden niet tot aanpassing van 
het gekozen MMA-ontwerp. 

De milieu-effecten voor de hogere prognoses 
zijn in het OTB opgenomen 

Aan de gewenste heroverweging van de totale 
ruit rond Eindhoven dient een verbinding ter 
hoogte van Ne derwetten/Lieshout in een rechte 
lijn in de richting van Nijmegen te worden 
gekoppeld, gebaseerd op een realistisch groei
model. 

Heroverweging van de ruit vindt niet plaats, 

zodat hieraan geen verbinding kan worden 

gekoppeld. 

ê 
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Volgnummer 36 Afzender 

A.E, Fitzpatnck en 

mwC.N. Fitipatrick-Snellink 

Kenmerk; - Herinkhave 19 

Gedateerd: 7 juni/21 juni 1998 5655 JL Eindhoven 

KempuntCen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Cezag: 

De Traiectnota/MER heeft de mogelijkheid van de 

(in de toekomst overmijdelijke) aanleg van een 

oösttangenl is ten onrechte buiten beschouwing 

gelaten. Deze omissie heeft met betrekking tot de 

studie naar de oostelijke verbreding en verhoging 

van de Poot van Metz verregaande gevolgen voor 

de bewoners van de woonwijk 'Ooievaarsnest' en 

het aangrenzende natuurgebied. 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur 

De gevolgen voor de woonwijk 'Ooievaarsnest' 

zijn in vergelijking met de In de Trajectnota/ 

MERgeschetste oplossing afgenomen door een 

compacter ontwerp van knooppunt De Hogt. 

In verband met doorkruising van het Dommel-

gebied hebben diverse milieuorganisaties 

bezwaar gemaakt tegen de aanleg van een 

oosttangent. Hier staat echter tegenover dat bij 

uitbreiding van de Poot van Metz en de aanleg 

van fly-overs natuurgebied in Eindhoven-Zuid 

verlorengaat 

In de Trajettnota wordt de geconstateerde aan

tasting ter hoogte van Zuid Eindhoven beschre

ven. De optredende schade aan natuur- en land

schap is gekwantificeerd in het OTB en uitge

werkt in het Compensatie plan. 

Indien besloten wordt tot verbreding van de 

Poot van Metz verdient reconstnjctie conform 

het MMA de voorkeur, mits deze reconstructie 

in westelijke richting (richting Veldhoven) wordt 

verschoven. Een dergelijke reconstructie ver

dient de voorkeur gezien de relatief geringe 

negatieve impact op een (gering) aantal tiedrij-

ven, terwijl een aan de oostelijke zijde van de 

beslaande Pool van Metz gelegen luxe en groe

ne woonwijk onaangetast blijft. 

Teneinde de woonwijk Ooievaarsnest en het 
bedrijventerrein De Run te ontzien werd in het 
standpunt voorgesteld het knooppunt De Hogt 
ca 1(X) meter In zuidelijke richting op te schui
ven. Door aanpassing van de verbindingsboog 
in de hoofd rij baan en een compacter ontwerp is 
deze verschuiving niet noodzakelijk gebleken, 
terwijl Ooievaarsnest en de Run toch worden 
ontzien. 

De Informatieverstrekking vanuit Rijkswaterstaat 
laat te wensen over. bewoners van 'bedreigde' 
straten c.q. direct belanghebbenden dienen tij
dig, volledig en rechtstreeks op de hoogte te 
worden gesteld van de mogelijke consequenties 
van de reconstructie van de tangenten 
Eindhoven voor hun woningen/bed rijven. 

Rijkswaterstaat volgt nauwgezet de in de tracé
wet omschreven procedure. De Trajectnota 
levert de eerste officiële mogelijkheid van 
Inspraak Rijkswaterstaat heeft bovendien in het 
kader van de totstandkoming van de NNI reeds 
Informatie aan de regio verstrekt 
Vanaf de publicatie van de Trajectnola/MER is 
bovendien het platform van het Bewonersgroe-
penoverleg 
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Volgnummer; 36 

Kenmerk: • 
Gedateerd: 20 juni 1998 

Afiender: 

ing, J Noels 

Maria van Bourgondiêlaan 8 

5583 XE Waalre 

KernpunKen) v«n de inspraak: Reactie van Bevoegd Qmg. 

Geen van de in de Traiectnola/MER beschreven 

alternatieven draagt bi| aan het oplossen van 

knelpunten in de huidige verkeersstromen op de 

tangenten Eindhoven; er ontstaan elders nieuwe 

en langere files. Wenselilke alternatieven - wa l i 

de 'rondweg' om Aalsl-Waalre, ondertunneling 

van het huidige traject en de overkapping van 

het huidige en toekomstige traiect • ontbreken, 

waardoor van een evenwichtige afweging van 

alternatieven geen sprake ts. 

Vanaf de start van de Tra|ectstudie (startnotitie) is 

aangegeven dat dure kunstwerken (tunnels, ver-

dieple liggingen) alleen worden gerealiseerd als 

dil substantiële voordelen heeti en l>ij een traditi

onele bouwwige onaanvaardbare 1 milieu)-conse

quenties optreden. Ter hoogte van Randweg 

Eindhoven lijn deze consequenties niet aanwezig. 

MkJdels geluid werende voonwningen kan wor

den voldaan aan de normen van de wet geluid

hinder; een dure verdiepte ligging of ondertunne

ling is daarmee niet doelmatig en maakt dan ook 

geen onderdeel uit van de plannen. 

De Tra^nota/MER stelt len onrechte dat tril
lingen ali gevolg van het wegveriieer op de 
(gereconstrueerde] tangenten geen probleem 
vormen, zonder deze conclusie met frequenties, 
vermogens en metingen te onderbouwen 

Het onderdeel trillingen is inderdaad kwalitatiel 

beschreven op basis van ervaringen eklers. 

Om stankhinder voor omwonenden te voorko
men, dienl de reconstructie van de tangenten te 
voorzien in centrale afzuiging en reiniging van 
de lucht. 

Deze optie is niet toepasbaar in de gepresen
teerde alternatieven 

Rekening houdend met wind uit het noord
oosten bedraagt de van de tangenten afkomsti
ge geluidshinder in Waal re-E ken rooi geen 50-54 
dB(A), maar 75 de(A) Door het samenkomen 
van de E25 de A69 en de E34 la l de geluidhin
der wellicht toenemen lo l 90 dB(A). 

Het akoesttsch onderzoek is uitgevoerd conform 
het wettelijk vastgestelde Reken- en Meetvoor-
schrift Verkeerslawaai. In het Reken- en 
Meetvoorschrift is een meteorologische correctie-
temi opgenomen. Daarbij wordt uitgegaan van 
een weerssilualie, zoals die gemiddeld per jaar m 
Nederiand voorkomt. Er wordt dan ook geen 
rekening gehouden met de ligging van de 
woning ten opzichte van de weg. bij het bepalen 
van de geluidsbelasting Verder wordt door inspre
ker zijn zorg uitgesproken over de te venwacfilen 
gelukl^>e<asting. Verder ofviertxiuwing daan/an 
wordt niet gegeven In hel kader van het 
Ontwerp-lracébesluit is een gedetailleerd 
akoestisch onderzoek verricht. In dit onderzoek 
zijn alle woningen cq. geluidsgevoelige bestem
mingen b>nnen de zone van de te reconstrueren 
wegvakken betrokken. Het onderzoek en de 
daaruit volgende geluidwerende maatregelen zijn 
erop gericht te voldoen aan de normen uil de 
Wet geluidhinder. In het MMA Is deze nomienng 
aangescherpt. De minster van Verkeer en 
Waterstaat heeft r^amelifk in het standpunt voor 
de Randweg Eindhoven aangegeven dat als 
streefwaarde voor de geluidsbelasting 55 dB(A) 
zal worden aangehouden, indien dit niet haalbaar 
Is. bijvoorbeeld om doelmatigheidsredenen, zal 
minimaal met de verkeerspiognoses voor 3020 
de situatie van 1994 moeten tenjggebracht Het 
OTB beval de resultaten van dit akoestisch 
onderzoek en een bijbehorend overzicht van de 
akoestische (absorberende) afschermingen. 
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KempunKen] van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceug: 

De reconstructie van de tangenten mag er niet 

toe leiden dat de landelijke rust voor mens en 

dier wordt verstoord. 

Door uitvoeren van MMA worden geen nieuwe 

gebieden doorsneden. Bovendien neemt bij het 

MAAA het aantal geluidsgehinderden af. 

Toename van het geluidsniveau van 0-10 dB(A) 

naar 70-90 dB(A) als gevolg van de reconstruc

tie van de tangenten id\ leiden tot waardever

mindering van de woningen in Waal re-Eken rooi. 

2ie 6 Schadevergoeding Bestreden wordt oven-

gens de door de inspreker aangeven toename 

van de geluidsbelasting van 0-10 dB(A> naar 70-

90 dB(A) voor de woningen in Waalre en 

Ekenrooi. Volgens het akoestisch onderzoek van 

de Trafect nota/M ER vindt er door het plaatsen 

van schermen per saUo een afname plaats van de 

geluidsbelasting. 

Gepaard gaande met goede voorlichting over 

het te volgen rijgedrag dienen de tangenten 

zodanig Ie worden gereconstrueerd dal een 

maxi mum-snelheid van 140 km per uur kan 

worden gerealiseerd. 

De door inspreker voorgestelde manimum snel

heid zal een negatief effect hebben op de 

geluidhinder en luchtkwaliteit De maximum

snelheid in Nederland is 120 km per uur. 

Door onjuiste resp, onvolledige, onbetrouwbare, 

misleidende, niet-objectJeve, niet-consequente, 

intimiderende, niet-seneuie en ondemocratische 

inlormalie, biedt de Trajectnota/MER onvol

doende basis voor een evenwichtige besluitvor

ming. De Traject nota/MER dient derhalve op 

een groot aantal plaatsen te worden gewijiigd 

c.q. te worden aangevuld 

De Trajectnota is conform de Tracéwet tot stand 

gekomen. Er is geen enkele reden om te twijfe

len aan de kwaliteit van de nota en de daarin 

uitgewerkte alternatieven. De trajectnota is, 

mede gelet op de voorfase, op een juist en cor

recte manier tot stand gebracht. Zie in dit kader 

ook het positieve ixirdeel van de Commissie 

MER 

Volgnummer: 37 Afzender: 
Comité WEG BOS WEG 
(F.H,D, van Schagen) 

Kenmerti: - Rijnlaan 27 
Gedateerd: 1B juni 1998 5691 JC Son en Breugel 

Kernpunt<en} van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

De beperking tot de regio Eindhoven is voo' de 
Traieclstudie Tangenten Eindhoven een verkeerd 
uitgangspunt. Een alternatief wonjt daardoor 
over het hoofd gezien 

Hel studiegebied voor het aspect verkeer en 
vervoer reikt verder dan de regio Eindhoven. De 
effectbeschri|ving van afternatieven is evenwel 
beperkt tot de omgeving waar daadwerkelijk 
ingrepen plaatsvinden. 

Vanuit het oogpunt van een goede ontsluiting 
van Zuidoost-Bratwnt en een afname van de 
verkeersdruk aan de westzijde van Eindhoven 
dient een goede verbinding tussen 
's-Hertogenbosch, Helmond en Nederweert 
langs de Zuid-Willemsvaart te worden gereali
seerd Dit ten onrechte niel in de 
Traiectnota/MER opgenomen (goedkopere) 
alternatief ontlast de westtangent zodanig, dat 
de noodzaak voor reconstructie verdwijnt. Een 
bijkomend voordeel van dit alternatief is dat de 
zojuist gerealiseerde ïuidelijke rondweg 
'5-Hertogentiosch niet hoeft te worden verbreed 
en dal Helmond wordt aangesloten op het rijks-
wegennet Bovendien voorziet dit alternatief m 
het behoud van het Dom meidal. 
Voornoemd alternatief dient te worden opgeno
men in een herziene Trajectnola/MER. 

De t>estaande provinciale weg langs de Zuid-

Willemsvaart maakt geen deel uit van het 

hoofdwegennet. Aanleg van genoemde verbin

ding past niet in het Rijksbeleid zoals onder meer 

verwoord in het SVV II. 



Volgnunimer: 3a 

Kenmeric -

CGdaleerd: 15 juni 1998 

Afzender 

CDA Klankbordgroep Verkeer te Waalre 

{drs J.C.M. Hegener) 

Koningin Julianalaan B 

5582 JV Waalre 

KempunKen) van de Inspraak^ 

De in de Trajectnota/MER beschreven veibre-

dingsalternatieven dragen niet bi| aan de beoog

de afname van de verkeersintensiteit op de 

bestaande tangenten, maar vergroten de reeds 

constateerde hinder op en rond de bestaande 

tangenten. De huidige westtangent (Poot van 

Meti) IS slechts geschikt voor de afwikkeling van 

tiet noord-ïuidverkeer; niet voor de verkeers

afwikkeling van de gehele regio Eindhoven 

De voor de hand liggende aanleg van een oost-
tangent is ten onrechte met in de Trajectnota/ 
MER opgenomen. Een oosttangent ontlast de 
verkeersah«ikl!eling op de bestaande tangenten 
(en alle daarmee verbonden wegen en aanvoer-
routes) en vormt een logische aansluiting op de 
beoogde aanleg van de A50 tussen Eindhoven 
en Nijmegen. 

De geplande aanleg van de ASO - die een 
belangrijk argument vormt voor de aanleg van 
een oosttangent - lijkt doelbewust niet in het bij 
de Traiectnota/MER behorende kaartmateriaal 
te zijn opgenomen. 

Ter verdere ontlasting van de verifeersafwikke-
ling op de Poot van Metz, dient ten westen van 
Eindhoven Airport een aftakking van de west
tangent c.q. de Verlengde Poot van Metz te 
worden gerealiseerd. 

Met het oog op een betere verkeersafwikkeling 
op de huidige tangenten dienen met onmiddel
lijke ingang de volgende maatregelen te worden 
genomen: 

• betere afstelling van de verkeerslictiten op het 
knixjppunt Leenderheide, 

• inhaalverboden voor het vrachtverkeer op de 
wegen rond Eindhoven (weggedeelte Leende-
Best en Geldrop-Oischot). 

Rescti» van Bevoagd Cettg: 

In het MMA wordt hel doorgaand verkeer 

gescheiden van regionaal verkeer Oe bestaande 

capaciteit wordt daarbij in principe verdubbeld. 

Tevens voorden aanzienlijke (gel uidsjin span-

n in gsm aat regelen getroffen. De in het OTB 

opgenomen oplossing kan daarbij het verkeer 

goed en veilig verwerken. 

Zie A, Notitie Nieuwe Infrastructuur. 

Jn de verkeersberekeningen wordt er van uitge

gaan dat de ASO is aangelegd in 2010 In figuur 

2.2.F1 en 2.2. F3 is deze verbinding dan ook 

opgenomen. 

Aanleg van een nieuwe verljinding ten Westen 

van Eindhoven is niet wenselijk. In de NNI tase 

IS lo 'n verbinding onderzocht. Zie A. Notitie 

Nieuwe Infrastructuur. 

Een mhaalverbod voor vrachtauto's is momen

teel reeds van kracht. 
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Volgnummer 39 Afzender 

Bewonersverenigmg Eiken burg-De Roosten 

{mw J Casteli|n-van den Berk) 

Postbus 440CM 

Kenmeik: - 56CM LA Eindhoven 

Gedateerde 16 juni 1998 

Kernpuntfen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Cezag: 

Met het oog op de bepaling van de toename 

Vin de verkeersintensiteit op de gereconstrueer

de tangenten en de daarmee gepaard gaande 

geluidhinder moeten ter hoogte van de woon

wijk 'Eikenburg-De Roosten' niet slechts de 

gevolgen van de verbreding van de A2/A67 in 

beschouwing worden genomen, maar ook het 

op de autosnelwegen aansluitende stelsel van 

omringende wegen en kruispunten In dit ver

band dient in (meer dan) voldoende mate te 

worden voorzien in ge luid werende schermen. 

In het kader wan het Ontwerp-tiacébesluit is een 

gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht In 

dit onderioek zijn alle woningen cq geluidge

voelige bestemmingen binnen de 7one van de te 

reconstrueren wegvakken betrokken. Het 

onderzoek en de daaruit volgende geluidweren-

de maatregelen zijn erop gencht te voldoen aan 

de normen uit de Wet geluidhinder. 

In het MMA IS deze normering aangescherpt. 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft 

namelijk in het standpunt voor de Randweg 

Eindhoven aangegeven dat als streefwaarde 

voor de geluidsbelasting 55 dB(Aj zal worden 

aangehouden indien dit niet haalbaar is, bij-

voortweld om doelmatigheidsredenen, 7al mini

maal met de verkeersprognoses voor 2020 de 

situatie van 1994 moeten teruggebracht Het 

OTB bevat de resultaten van dit akoestisch 

onderzoek en een bijbehorend overzicht van de 

akoestische afschermingen. 

Akoestische afscherming wordt alleen overwo

gen ter plaatse van woningen en ovenge 

geluidsgevoelige bebouwing. De aansluitende 

wegen zijn alleen in het onderzoek tietrokken 

voor zover er sprake is van aanpassingen 

(reconstructie) van de weg. 

Oe Trajednoia/MER dient de aanleg van een 
(noard)oosttangent in ovenweging te nemen. 
Een dergelifke tangent ontlast de A2/A67 door 
afwikkeling van het verkeer uit de richtingen 
Rotterdam, Amsterdam, Oss naar Helmond en 
Duitsland w Bovendien maakt aanleg van een 
(noDrd)oosttangenl versmalling van de rijstro
ken mogelijk, waarmee het hogesnelheidsrijden 
wondt getemperd. Ook kan het verkeer gemak
kelijker worden omgeleid wanneer op de tan
genten een blokkade optreedt. 
De vanant waarbij de A58 om Helmond wordt 
aangesloten op de PW210, lijkt het meest effec
tief; de A58 IS in het verleden sjjeciaal omge
bouwd voor een aansluiting in oostelijke richting. 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur. 

Na de besluitvorming over de ligging van de op 

de A2/A67 aan te sluiten A69i dienen inpassing 

en aansluitingen van de A2/A67 - en met name 

de aansluiting op de Aalsterweg - opnieuw met 

belanghebbenden Ie worden besproken. 

Tijdens het opstellen van de Trajectnota/MER is 
beoordeeld of een eventueel te realiseren A69 
lou kunnen worden aangesloten op de zuidtan
gent (knooppunt De Hogt of Prof. Holstlaan) 
Inmiddels heeft de minister van Verkeer en 
Waterstaat haar Standpunt over de 
Trajectnota/MER A69 ingenomen en daarbij 
gekoien vixir het zogenaamde nulalternatief 
In het ontwerp van het OTB Randweg Eindhoven 
is gezien de voorkeur voor dit nulalternatief geen 
rekening gehouden met de aanleg van de A69 en 
een aansluiting op de zuidtangent. 



KttnpunKen] vir i de Inspruk^ Reactie van Bevoegd Gezag: 

Het verdient aanbeveling de Aalsterweg met op 

de A2/A67 aan te sluiten Indien deie aanslui

ting evenwel onvermijdelilk blijkt, verdient ver

schuiving van de huidige op- en afritten de 

voorkeur t)oven een half klaverblad door het 

landgoed 'Eikenbu'g' Indien ook dit halfklaver

blad onvermijdelijk blijkt, dient deze aan de 

westiijde van de aansluiting Waalre te worden 

gesitueenJ, 

Uit verkeerskundig onderzi>ek is gebleken dat 

achterwege laten van de aansluiting Aalsterweg 

tot onaanvaardbare consequenties voor het 

onderliggend wegennet leidt. 

Bij de piandctailleting is speciale aandacht 

geschonken aan ruimte besparen de oplossingen 

voor de aansluitingen. Om deze reden is voor de 

aansluiting Aalsterweg gekozen voor een zoge

naamde Haarlemmermeer oplossing. Op deze 

wijze wordt zowel aan de noord- als zuidzijde 

beslaande bebouwing ontzien. 

Vanuil het oogpunt van de bepedcing van 

geluidhinder, visuele hinder en landschappelijke 

inpassing dient de afwikkeling van het verkeer 

Qp het knooppunt Leenderheide (richting Venio) 

niet op niveau *2 plaats te vinden, maar zoveel 

niogelijk op niveau - 1 . 

De fly-over richting AAaastncht ligt ten zuiden 

van het huidige knooppunt. Door aanpassing 

van het trajectnola-ontwerp van de verbindings

weg Antwerpen-VenIo komt de fly-over slechts 2 

meter hoger te liggen dan de liestaandc op ca. 6 

meter Ijoven maaiveld gelegen hoofdrijbaan. 

Het wegvak tussen de aansluiting Waalre en het 
knooppunt Leenderheide dient zo min mogelijk 
boven maaiveld hoogte te worden ge (re) co n-
strueerd. Wanneer bij dit wegvak geluidsscher
men worden geplaatst aan de zuidzijde van de 
A2/A67. dienen deze - zeker in verband met 
weerkaatsing van het geluid - tevens te worden 
geplaatst aan de noordzijde van de A2/A67. 

In het kader van het Ontwerp-tracé besluit is een 
gedetailleerd alfoestisch onderzoek verricht. In dit 
onderzoek zijn alle woningen cq. geluidgevoelige 
t>eslemmingen binnen de zone van de te recon
strueren wegvakken betrokken. Het onderzoek 
en de daaruit volgende geluid werende maatrege
len zijn erop genchl te voldoen aan de nonnen uit 
de Wet geluidhinder 

In het MMA IS deie nonnering aangescherpt De 
minister van Verkeer en Waterstaat heeft name
lijk in het standpunt voor de Randweg Eindhoven 
aangegeven dat als streefwaarde voor de geluids
belasting 56 dB[A) zal worden aangehouden. 
Indien dit met haalbaar Is, tMjvoort)eeld om doel
matigheidsredenen, zal minimaal met de ver-
keersprognoses voor 2030 de situatie van 1994 
moeten teruggebracht Het OTB bevat de resul
taten van dit akoestisch onderzoek en een bijbe
horend overzicht van de akoestische afschermin
gen. Schermen worden atnorlierend uitgevoerd. 

De in de Traject nota/MER vermelde fiets- en 
wandel routenetwerken in de omgeving van de 
zuidtangent dienen duidelijk in het kaartmateri
aal te wofden weergegeven. 

Het kaartmatenaal wordt met meer aangepast. 

In het MMA worden bestaande kruisingen met 

de tangenten gehandhaafd. In hel OTB zijn 

deie verbindingen overiger)s wel opgenomen 

De constructie van hoge bruggen boven de 
A2/A67 IS met hel oog op fietsers, voetgangers en 
rolstoelgebruikers ongewenst. Een oplossing bij de 
Aalsterweg, waartdj de A2/A67 A meter boven en 
de AaistenAieg 2 meter beneden maaiveld wordt 
gesitueerd en voetgangers en fietsers op maai
veldhoogte blijven, is een aanvaardbare oplossing. 

Mede vanwege de bezwaren voor fietsers van 
een maaiveld ligging zuidtangent is tot een hoge 
ligging aldaar besloten, waardoor fietsers de 
weg op maaiveld niveau kunnen kruisen. 

De beoogde ca 100 meier lange fiets- en voet

gangerstunnel m de Velddoornweg is sociaal 

onveilig en volstrekt onaanvaardbaar. 

Voor alle viaducten geldt dat deze zodanig ont-
vïorpen worden dat de sociale veiligeheid voor 
fietser en voetganger zo optimaal mogelijk is. 
Dit is onder andere mogelijk door open lichte 
constructies te maken, of door bijvoorbeeld 
extra verlichting aan te brengen. 



LI 

KMTipunHen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Op basis van de te vemvachten loena/ne van de 

verkeersintensiteit dient de reconsnjctie van de 

A2/A67 langs de Leenderweg te voorzien in 

gelutdwerpnde schermen tussen het knooppunt 

Leen derheide en het Floraplein, 

Akoestische afscherming wordt alleen overwo

gen ter plaatse van woningen en ovenge 

geluidsgevoelige bebouwing De aansluitende 

wegen zi)n alleen in het onderzoek betrolïken 

voor zover er sprake is van aanpassingen 

(reconstructie) van de weg. De Leenderweg 

wordt niet gereconstrueerd. 

Reconstructie van het knooppunt Leenderheide 

dient ilechts plaats te vinden na reconstructie 

c.q. beveiliging van het Floraplein (voor voet-

gangers, auto- en fielsverkeert. 

De trajectstudie is uitgegaan van het onderlig

gend wegennet in haar huidige vorm, en voor 

zover bekend vastomlijnde plannen van lokale 

overtieden. 

Motet Eindhoven kan ook bij het vervallen van 

de aansluitingen tussen de A3/A67 en de 

AalsEer-weg goed tiereikbaar blijven, door aan

fluiting van de A2/A67 met de Prot, Holstlaan. 

Bij een halve-klaverbladoplossing aan de west

zijde van de Aalsterweg komt het motel opti

maal zichtbaar in het noordelijke blad te liggen. 

Aansluiting bij de professor Holstlaan is i " het 

kader van de tan genten studie niet aan de orde. 

De aansluiting Aalsterweg blijft m takt. 

Na keuïe van het uit te voeren verbredingsalter

natief voor de A2/A67 dient Rijkswaterstaat met 

het oog op de aanleg van geluidwerende voor

zieningen in overleg te treden met de bewoners 

van de woonwijk 'Eikenburg-De Roosten' 

Bewoners worden geïnformeerd via nieuwsbrie

ven, informatieavonden en het Bewonersgroe-

penoverieg. 

I 
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Volgnummer: 40 Aftendec 

Boels. Van Eijndhoven & Coenegracht 

Advocaten (H.H.B. Lamers) intake 

Kenmerk: HL/MH Motel Eindhoven BV te Eindhoven en C.J.M. 

Gedateerd; 22 juni 1998 Polman te Waalre 

KempunKen) van de Inspruk: RMCUe van Bevoegd Cezag: 

Reconstructie van de A2/A67 mag met leiden 

lot een verslechtenng van de bereikbaarheid van 

het aan de A2/A67 gelegen Motel Eindhoven, 

Bereikbaarheid via aansluiting Aalstenweg blijH 

ongewijzigd. 

De In verlMnd met de op de A3/A67 te ven«ach-

ten toename van geluidhinder te treffen geluid

werende voorzieningen ter plaatse van Motel 

Eindhoven dienen te worden aangebracht aan 

het motel zeil Aanleg van een getuidsw^ zal het 

motel aan het zicht van de weggebruiker onttrek

ken en verdient derhalve niet de ïoorkeur. 

In het kader van het Ontwerp-tracèbeslult is een 
gedetailleenj akoestisch onderzoek verricht In dit 
onderzoek zijn alle woningen cq. geluidsgevoehge 
bestemmingen binnen de zone van de te recon
strueren wegvakken betrokken. Het nwtei is geen 
geluidsgevoelige bestemming Het onderzoek en 
de daaruit volgende geludwerende maatregelen 
zijn erop gencht te voldoen aan de normen uit de 
W/et geluidhinder. 

In het MMA is deze normering aangescherpt. De 
minister van Veriteer en Waterstaat beeft namelijk 
in het standpunt voor de Randweg Eindhoven 
aangegeven dat als streefwaarde vrxir de geluids
belasting 55 dB(A) zal worden aangehouden. 
Indien dit niet haalbaar Is. bijvoorbeeld om doel-
matl^ieidsredenen, zal minimaal met de verkeers-
prognoses voor 2030 de situatie van 1994 moeten 
teruggetiracht. Het OTfl bevat de resultaten van 
dit akoestisch onderzoek en een bijbehorend over
zicht van de akoestische afscliemiingen 
Ter hoogte van Motel Eindhoven is geen scherm 
gepland 

Motel Eindhoven verwacht ten ti)de van de uit

voering van de verijredingswerkzaamheden aan 

de A2/A67 omzetschade te lijden en opteert in 

dit verband voor nadeekompensatie. 

Zie B Schadevergoeding. Hij/zij die drxir een 

handeling van Rijkswaterstaat wordt benadeeld 

kan ten alle tijden een schadeclaim mdienen bij 

Rijkswaterstaat Deze claim zal in het kader van 

de regeling nadeel compensatie Rjkswaterstaat 

worden beoonJeeld en gewogen. 

De Traject nota/M ER dient in alle opzichten 

rekening te houden met de voorgenomen reali-

senng van de bouw van een dependance van 

het Motel Eindhoven ter plaatse van het aan

grenzende perceel aan de Aafslenweg. 

In het OTB is rekening gehouden met vastge
stelde bouwplannen Door handhaving aanslui-
tingsvorm Aalsterweg wordt perceel enigszins 
geraakt parkeerplaatsen niet, wel het daarach
ter liggend kleinveepark. Bouwplannen van het 
motel zijn ovengens met bekend bij gemeente of 
Rijkswaterstaat. 129 



^ \ ^ k l 

Volgnummer: 41 Afzender 

j Bonten 

Waleweinlaan 3 

Kenmerk: - 5665 CE Geldrap 

Gedateerd: 19 juni 1993/22 juni 1998 

KempunKen) van de Inspruk: Reactie van Bevoegd Ceug: 

Ri|kswaterstaat dient bij de overweging van de 

reconstructie van de tangenten alsnog (de geest 

van) het d.d. 18 februari 1997 door J. Bonten 

ingediende alternatief voor de zuidtangent 

nader te bestuderen. Bedoeld alternatief voor

liet in mmder in- en uilvoegslroken door tiege-

leiding van de weggebruikef door middel van 

gerichte twiettering op het wegdek Dit alterna

tief voorkomt bovendien een thans beoogde 

onover/ichtelijke 'wegenspaghetti' alsmede een 

aantal hoge brugconstructies. 

Bedoeld alternatief voorziet weliswaar niet in de 

door Rijkswaterstaat gewenste 'uniformiteit en 

hertientiaafdeid' van rijkswegen, maar wel in de 

creatie van een oistiger verkeersbeeld. 

Het gekozen MMA is nader uitgewerkt m OTB. 

Waar mogelijk zijn vereenvoudigingen in het 

ontwerp toegepast. 

De Randweg is evenvjel ontworpen volgens de 

geldende landelijke rijkswegen normen (ftOA) in 

verband met uniformiteit en daarmee veiligheid 

Hierbij past een adequate bewegwijzering con

form de geldende standaardbebonjing. 

In de uitwerking van alle in de Trajectnota/MER 

beschreven alternatieven dienen de milieuvoof-

zie-ningen te worden opgenomen die tjehoren 

bij hel MMA. (rt het belang van een rustiger ver-

keers-beeld en een betere verkeersafwikkeling 

op de tangenten dient m dit verband tevens te 

worden uitgegaan van een snelheidslimiet van 

90 km per uur 

Gekozen is voor MMA, dus inclusief de bijbeho

rende milieu voorzieningen Voor de hoofdrijba

nen geldt een manmum snelheid van 120 km 

per uur; de paralleln;banen zijn geschikt voor 

een snelheid van 80 km pe( uur 

DOOI de huidige lus in de A2 op het knooppunt 
De Hogt in 7Uideli|ke nchting te verplaatsen, kan 
de aanleg van een 12 meter hoge brug - en 
daarmee: de toename van geluidhinder en visu
ele hinder - worden voorkomen. 

Gelet op de t>ebouwing enerzijds en de natuur

gebieden anderzijds is de vormgeving van het 

knooppunt de Hogt zo beperkt mogelijk gehou

den. Daardoor moei in dit knooppunt met 

meerdere niveaus's worden gewerkt. 

Ter vertjetering van de Poot van Met i dienen de 
op- en afritten naar Vetd hoven-Zuid te worden 
verlegd naar de noordzijde van de Karel de 
Crotelaan. Op het knooppunt De Hogt dient de 
lus vanuit Antwerpen l o vroeg mogelijk te wor
den samengevoegd met de afslag vanuit Venlo, 
opdat het wegverkeer vanuit Antwerpen zo 
vroeg mogelijk kan voorsorteren voor de afslag 
Veld hoven-Zuid. 

Dit is op deze wijze ook uitgewerkt in hel OTB 

Door vergroting van de binnenlus in het knoop
punt Batadorp Is het mogelijk het autoverkeer 
vanuit Eind hoven-Noord (Bokt) naar de linker
rijstrook te dirigeren Het verkeer vanuit 's-Her-
logenbosch (nchting Maastricht) knjgl daarmee 
de beschikking over twee rijstroken 

De grote hoeveelheden verkeer die door het 

knooppunt Batadorp moet worden verwerkt 

vereist directe verbindingswegen (dus geen lus

sen) 



Volgnummer: 42 Afonder 

drs P van Gendt 

Jennerlaan 8 

5644 DT Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 20 juni 1998 

Kernpunten] van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag; 

De ooitelijke alternatieven ilJn ten onrechte 

geschrapt uit het oorspronkelijke plan voor een 

vertjetefing van de wegenstructuu' fond Eind

hoven, londer dat tielangh ebben den enige 

vorm van inspraak hebtwn gekregen. De in de 

Trajeclnota/MER l)escbreven (resterende) ver-

bredmgsalternatieven getuigen van 'waanim'. 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur. 

In het belang van een goede verkeersdoorstro-
ming, uitwijk mogelijk heden b() calamiteiten en 
bescherming van het woon- en leefmilieu van 
dichttievolkte woonwijken in en rond Eindhoven 
dient de aanleg van een oosttangent nader te 
worden bestudeerd Voor een werkelijk toe-
komstbestendige oplossing is de aanleg van een 
oosttangent nog mei voldoende; daartoe dient 
de westtangent in westelijke nchling (om 
Veldhoven heen) te worden verplaatst. 

Zie A. Notitie Nieuwe infrastructuur In de NNI is 

ook een westelijke variant om Veldhoven tieoor-

deeld. Deze maakt geen deel uit van het MMA. 

De Traiectnota/MER gaat ten onrechte uit van 
de veronderstelling dat verkeersdoorslroming 
rand Eindhoven slechts Ijetrckking heeft op ver
keer vanuit Zuid-Nederland naar de Randstad 
w . Beter ware hel tevens rekening te houden 
met de thans moeizame route vanuit Eindhoven 
naar Noord-oost-Nederland. 

De trajectstudie is uitgegaan van een in 3010 als 
autosnelweg gerealiseerd ASO In het veriieers-
model zijn alle verkeers- en vervoerïljewegingen 
van en naar Eindhoven tietrokken. 

Het bli|f1 merkwaardig dat het verkeer vanuit 
Duitsland richting Randstad om de zuid westzij
de van Eindhoven wordt geleid. Dit geldt eens 
te meer daar bl| VenIo een nieuwe Duitse 
Autobahn op het Nederlandse wegennet wordt 
aangesloten, hetgeen leidt tot een verdere toe
name van de verkeersintensiteit in Zuidwest-
Eindhoven Bovendien dient ter plaatse ook het 
toenemende verkeer vanuit Belg* te worden 
afgewikkeld Aanleg van eert oosttangent ligt 
(ook) in dit verband meer voor de hand 

Als de aansluiting op de BAB61 bi] VenIo 
gereedkomt zal de route naar Heerlen via de 
8AB61 door de reistijdwinst van die vertietering 
sterker kunnen concurreren met de A2. Of dit 
leidt tot aanzienlijke routeverschuivingen voor 
vracht- en personenverkeer, zoals de inspreker 
stelt, is de vraag. Op de voor de trajectstu-
die/me.r. onderzochte Oostlangent-alternatie
ven krijgt deze oosttangent met zware congestie 
te maken Die maakt de 'Venlo-route' ten 
opzichte van de A2 weer minder aantrekkelijk. 

Alvorens een inspraakprocedure te starten, die

nen belanghebbenden goed c.q. beter te wor

den ingelicht over de mogelijke consequenties 

van de in de Trajectnota/MER beschreven alter

natieven. 

Hiertoe zijn tijdens de inspraakperiode vooriich-

lingsavonden georganiseerd. 

Plannen van Rijkswaterstaat en van de gemeen
te Eindhoven dienen beter op elkaar te worden 
afgestemd. Het is ontluisterend dat twlangheb-
benden pas op de dag van de hoorzitting inzake 
de Traject nota/MER in kennis worden gesteld 
van het gemeentelijke voornemen de locale weg 
'Binckhorst' te verplaatsen naar de woonwijk 
'Ooievaarsnest', die levens bedreigd wordt door 
verschillende verbredingsalternalieven uit de 
Trajeclnota/MER. 

Maatregelen op het onderliggend wegennet, 

voor zover betrekking hebbende op de ver

keersstromen van en naar de Randweg zijn in 

het overleg met de regionale overheden vastge

steld en in het OTB betrokken. 



LI 
Kernpunt(en) van de inspraali Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Ter beperking van geluidhinder en visuele hinder 

dienen de te reconstrueren tangenten niet op 

een hoogte van 6 meter boven maaiveld, maar 

verdiept te worden aangelegd. 12 meter hoge 

fly-overs op het knooppunt Leenderheide dient 

te allen tijde te worden voorkomen 

Vanaf de start van de Irajectstudie (startnotitie) 

is aangegeven dat dure kunstwerken (tunnels, 

verdiepte liggingen) alleen worden gerealiseerd 

als dit substantiële voordelen heeft en bij een 

traditionele bouwwijze onaanvaardbare (milieu) 

-consequenties optreden. Ter hoogte van 

Leenderheide zijn deze consequenties met aan

wezig Middels geluid weren de voorzieningen 

kan worden voldaan aan de normen van de wet 

geluKJhinder; een dure tunnel is daarmee met 

doelmatig en maakt dan ook geen onderdeel uit 

van de plannen. De fly-over richting Maastricht 

ligt ten zuiden van het huidige knooppunt Door 

aanpassing van het Irajectnota-ontwerp van de 

verbindingsweg Antwerpen-Ven lo komt de fly-

over slechts 2 meter hoger te liggen dan de 

bestaande op ca. 6 meter traven maaiveld gele

gen hoofd rij baan. 

De constructie van een 12 meter brede en 6 

meter hoge. twplante middenl>efm voldoet 

weliswaar aan het uitgangspunt dal de gerecon

strueerde tangenten als 'zelfstandig object in de 

omgeving' komen te staan, doch getuigt boven

al van geld- en ruimteverspilling Verdiepte, 

minder brede en liostenbesparende reconstruc

tie verdient aantieveiing. 

In het OTB is mede naar aanleiding van de 

inspraak op de Trajectnota/MER gezocht naar 

ruimtebesparende oplossingen. Zie ook het 

Standpunt. In dit kader is o.a. de breedte van de 

bermen teruggebracht door het weglaten van 

de geprojecteerde bomenrijen. 

Om Ie vooriïomen dat het doorgaande veriteer 
in zuidelijke en westelijke nchting stremt op het 
knooppunt Leendertieide, dienen de op- en 
afritten aan de Aalstenveg te worden t>ehouden 

Deze aansluiting blijven behouden. 

De Trajeclnota/MER voorziet ten onrechte 

slechts in de plaatsing van geluidsschermen aan 

de luidiJjde van de A2/A67 (ter hoogte van 

Aalst-Waalre] Geluidsschermen dienen evenwel 

ook aan de noordzijde (Eindhoven) te worden 

geplaatst. 

In het kader van het Ontwerp-tracé besluit is een 
gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht In 
dit onderzoek zijn alle woningen cq. geluidge
voelige bestemmingen binnen de zone van de te 
reconstrueren wegvakken belrokken. Het 
onderzoek en de daaruit volgende geluidweren
de maatregelen zijn erop gericht te voldoen aan 
de normen uit de Wet geluidhinder 
In het MMA Is deze normering aangescherpt. 
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft 
namelijk in het standpunt voor de Randweg 
Eindhoven aangegeven dal als streefwaarde 
voor de geluidst>elasling 55 dB(A) zal worden 
aangehouden Indien dit n«t haalbaar is, bij
voorbeeld om doelmaligtieiösredenen, zal mini
maal met de verkeersprognoses voor 3020 de 
situatie van 1994 moeten teruggebracht. Het 
OTB bevat de resultaten van dit akoestisch 
onderzoek en een bijbehorend overzicht van de 
akoestische afschermingen 



Volgnummer 43 Afzender 

mw R. Wouterse 

Twickel 28 

Kenmeflc - 5655 IJ Eindhoven 

Gedateerd: 19 juni 1998 

KempunHen) van de Inspraak; Readie van Bevoegd Ceiag: 

Met het oog op het behoud van een acceptabel 
woon- en leefmilieu voor bewoners van de 
Herinkhave/Twickel verdient verdiepte aanleg 
van het MMA de voorkeur. 

Vanaf de start van de Traiectstudie (startnotitie) 

IS aangegeven dal dufe kunstwerken (tunnels, 

verdiepte liggingen) alleen worden gerealiseerd 

als d(t substantiële voordelen heeft en bij een 

traditionele bouwwijze onaanvaardbare (milieu) 

-consequenties optreden. Ter hoogte van de 

Poot van Metz itjn deze consequenties niet aan

wezig. Middels geluid werende voorzieningen 

kan worden voldaan aan de normen van de wet 

geluidhinder; een dure verdiepte ligging is daar

mee met doelmatig en maakt dan ook geen 

onderdeel uit van de plannen. 

Mocht «ertjreding van de tangenten onvermij
delijk Wi|ken, dienen (er hoogte van de 
Hennkhave/ Twirkel geluidsschermen te worden 
geplaatst, mei een hoogte van tenminste 5 
meter. De eventuele plaatsing van geluidsscher
men met een hoogte van 3 meter (loals voor
gespiegeld op de voorlichtingsbijeenkomst) is 
onacceptabel. 

In het kader van het Ontwerp-tracéliesluit is een 
gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht In 
dit onderzoek zijn alle woningen cq. geluidge
voelige bestemmingen binnen de zone van de te 
reconstrueren wegvakken betrokken. Hel 
onderzoek en de daaruit volgende geluidweren-
de maatregelen zijn erop gericht te voldoen aan 
de normen uit de Wet geluidhinder 
In het MMA is deze normenng aangescfierpt De 
ministet van Verkeer en V^aterstaat heeft ranielijk 
in het standpunt voor de Randweg Eindhoven 
aangegeven dat als streefwaarde voor de gelukjs-
belasting 55 dB(A) zal worden aangehouden, 
Indien dit niet haalbaar is. bijvoortieeid om doel
matigheidsredenen, zal minimaal met de verkeers-
prognoses voor 2020 de siluabe van 1994 moeien 
teruggebracht. Het OTB bevat de resultaten van 
dit akoestisch onderzoek en een bijtjehorend over
zicht van de akoestische afschermingen. 
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Volgnummer: -14 Afiender 

FJ-M. van Puijenbroek 

Hippocraleslaan 21 

Kenmerk: - 5644 DV Eindhoven 

Gedateerd: 18]uni 1998 

Kernpunl(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Met het oog op tiel t)ehoud van een acceptatret 

woon- en leefmilieu voo' omwonenden van het 

knooppunt Leenderheide verdiertt de construc

tie van fly-unders onder dit knooppunt de voor

keur boven de constructie van hoge Hy-overs. 

Vanaf de start van de Trajectstudie (startnotitie) is 

aangegeven dat dure kunstwerken (tunnels, ver

diepte liggingen) alleen worden gerealiseerd als dit 

substantiële voordelen heeft en bij een traditmne-

le tx)uwwi|ze onaanvaardbare (milieu)-conse-

quenties optreden. Ter hoogte van Leenderheide 

lijn deze consequenties niet aanwerig Middels 

geluidwerende voorzieningen kan worden vol

daan aan de rvormen van de wel geluidhinder; een 

dure tunnel is daarmee niet doelmatig en maakt 

dan ook geen onderdeel uit van de plannen. De 

fly-over nchting Maastricht ligt ten luiden van het 

huidige knooppunt. Door aanpassing van hel tra

ject nota-ontwerp van de verbindingsweg 

Antvrtrpen-Venlo komt de fly-over slechts 2 

meter hoger te liggen dan de bestaande op ca 6 

meter tioven maaiveld gelegen hoo(dn|baan. 

Om een t>etere spreiding van het (vrachtverkeer 

in öe regio's Eindhoven en 'ï-Hertogenbosch Ie 

bewerkstelligen, dient Rijkswaterstaat aanleg van 

een oosttangent alsnog in overweging te nemen. 

De ooitlangent vormt in dit verband een voor de 

hand liggende deelvoorziening. leker met he! 

oog op de aansluiting van Eindhoven op de A50 

en de te verwachten 'upgrading' van de verbin

ding Helmond - Nederweert - A3 (langs de Zuid-

Willemsvaart) tot autosnelweg. 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur. 

De bestaande provinciale weg langs de Zuid-

Willemsvaart maakt geen deel uit van het 

hoofdwegennet Aanleg van genoemde verbin

ding past met m het Rijksbeleid zoals onder meer 

verwoord in het S W II. 

Volgnummer; 45 

Kenmerk; -

Gedateerd; 19 juni 1998 

Aftender: 

Milieugroep Veldhoven 
(A. Laiigerak) 
Huygenshof 6 
5506 NP VekJhoven 

KernpunHen) vin de Inspraak: Reactie vin Bevoegd Gezag: 

Aanleg van een oosttangent is terecht niet als 
alternatief in de Trajectnota/MER opgenomen. 
Een oostlangenl garandeert geen oplossing van 
de verkeersproblematiek ten oosten var Eind
hoven, die losstaat van de vekeersproblemaliek 
op het hoofdwegennet. 

Aanleg van een oosttangent draagt weliswaar 
bij aan een afname van de verkeersintensiteit op 
de west- en luid tangen ten, doch leidt niet tot 
een evenredige afname van geluidhinder voor 
omwonenden Bovendien heeft een oosttangent 
desastreuze gevolgen voor natuur en landschap 
alsmede voor nieuwe groepen omwonenden die 
met verküprshinder te maken krijgen 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur 



^^MBÊA vimUfTiJÏ i 

Kempunt(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Door additionele maatregelen ten opzicht van 

alternatief Aa verdient het MMA de voorkeur. 

Een aantal van deie maatregelen, loals het mini

maliseren van het dwarsprofiel {die vooralsnog 

slechts wordt beoogd ter hoogte van Aalst), zal 

echter verder moeten worden doorgevoerd dan 

In de Tra|ectnota/MER staat vermeld 

In het OTB 15 het streven zoals vermoord in het 

Standpunt: "onder7oek naar ruimlebeperkende 

maalregelec" uitgewerkt middels aanpassing van 

het dwarsprofiel en vormgeving van aansluitin

gen en knooppunten. 

Met hel oog op de effectiviteit van geluidsscher
men en de tieperking van de visuele hinder, dient 
het dwarsprofiel van de gereconstrueerde tan
genten ter hoogte van bebouwing zo veel moge
lijk worden beperltt tot 90 S 100 meter Een 
beperking van het dwarsprofiel betekent boven
dien dat er minder huizen en bedrijven hoeven te 
worden gesloopt en dat de aanlegkosten geringer 
zullen zijn 

Een mogelijktieid om het ruimtetjeslag te beper
ken is gelegen in de toepassing van de 
'Haariemmentieerconstructie' voo: èén of meer 
aansluitpunten. 

Zie ook tiovenstaande reactie 

Verkleining van hel dwarsprofiel houdt rnogelijk 
in dat de landschapsvisie ('sladstioulevard'; 'park-
way') weliswaar gewekl wordt aangedaan, doch 
de beperking van de nadelige gevolgen voor de 
{woonlonigeving dient in dezen te prevaleren 

Ook twnnen de ruimtet>eperkende opdracht van 

het OTB is hel mogelijk gebleken een verant

woorde mpassingsvisie te ontwikkelen. 

Het uitgangspunt van de 'herkenbaarheid van 

de tangenten als zelfstandig element in het 

landschap' strekt niet tot aantievelmg en is met 

nastrevenswaardig, daar een autosnelweg vrij

wel altijd als een verstcmng wordl ervaren. 

De herkenbaarheid als 'zelfstandig element' 
hoeft niet in te houden dat de weg prominent 
aanwezig in de omgeving Een herkenbaar en 
duidelijk wegbeeld Is In elk geval van belang voor 
de automobilist Op specifieke punten (bijvoor-
tieeld knooppunten) is een herkenbare situatie 
zeer gewenst Dit kan binnen de aanwezige ver-
keersruimte bereikt worden zonder dat de weg 
daarbij 'tentoongesteld' wordt aan de omgeving. 

Een verdiepte ligging van de Poot van Metz ver
dient een grondiger studie dan tot op heden is 
verncht Is in dit verband het vrijkomen m plaats 
van het benodigd zijn van een aanzienlijke hoe
veelheid grond/ophoogzand in de tierekcning 
van de meerftosten verdisconteerd? 

In de berekening van de meerkosten is de hoe
veelheid grond/ ophoogzand verdisconteerd 
Vanaf de start van de trajectstudie (startnotitie) 
is echter aangegeven dat dure kunstwerken 
(tunnels, verdiepte liggingen) alleen worden 
gerealiseerd als dit substantiële voordelen heeft 
en bij een traditionele t>ouwwijze onaan
vaardbare (milieu)consequenties optreden Ter 
hoogte van de Poot van Metz zijn deze conse
quenties niel aanwezig Middels geluidwerende 
voorzieningen kan worden voldaan aan de nor
men van de Wet geluidhinder; een dure ver
diepte ligging is daarmee met doelmatig en 
maakt dan ook geen onderdeel uit van de plan
nen. 

Indien een volledig verdiepte aanleg van de 

Poot van Metz niet mogelijk blijkt, is een 

beperktere verdieping te overwegen, bijvoor-

t>eeid na de kruising met het Beatnxkanaal. 

Zie opmerking hiervoor mbt tot doelmatigheid 

van kostbare kunstwerken. 



LI 
Volgnummer: 46 Afzender: EVO, Ondememersorgaoisatie 

voor logistiek en transport, 

Regiobestuur Noord-Brabant 

(H Coijer) 

Kenmerk; MP/HG Postbus 251 

Gedateerd; 19 |uni 1996 5550 AG Valkenswaard 

Kempunt(en) van de Inspraak; Readie van Bevoegd Ceiag: 

Hel alternaWef van een ruit van autosnelwegen 

rond Eindhoven dient (atsnog) m de Ita|ectno1a/ 

MER te voorden opgenomen. Een keuie rnaken 

uit alternatieven is een specifieke taak voor de 

inspraakprocedure. Door hel op voorhand weg

laten van essentiële alternatieven wordt die 

keuie thans len onrechte tieperkt. 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur Henk 

In de NNI-tase, waarvan de rapportage onder

deel uitmaakt van de TraJectnota/MER, is een 

oosllangenl in verschillende uitvoenngsvormen 

onderzocht, en niet op voorhand weggejalen. 

Door at te iien van de aanleg van een oosttan

gent mist Rijkswaterstaat de lians een duidelijke 

scheiding aan te brengen tussen het noord-zuid-

verkeer (Amsterdam-Maastricht) en het oost-

westverkeer (Tllburg-Venio). Beide verkeers

stromen zullen ook in de toekomst moeten wor

den afgewikkeld via hetzelfde wegvak A2/ Poot 

vanMett . 

Verbredingsalternatieven kunnen beide stromen 

een goede doorstromtngskwaliteit bieden. Dit 

geldt uiteraard ook voor het MMA met schei

ding van doorgaand en regionaal verkeer 

Aanleg van een oosttangent leidt lot een rusti
ger verkeersbeeld aan lowel de oosl- als de 
west-zijde van Eindhoven; door een gebundekle 
verkeersafwikkeling zal sluipverkeer verdwijnen. 
Aanleg van een oosttangent - en daarmee de 
completering van de wegenruit om Eindhoven -
maakt tevens sturing van verkeersstromen door 
zogeheten d/namische verkeetssignalenng 
tx)ven de weg mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld bij 
files, bij ongevallen of bij grote evenementen het 
verkeer gemakkelijk langs de andere zijde van 
Eindhoven worden omgeleid. 

Zie A. Notilie Nieuwe Infrastructuur 

Westtangent heeft ook gescheiden rijbanen 

voor doorgaand en regionaal verkeer 

De Trajectnola/MER gaal uit van een te beperkte 

planhorizon 3010. Een omvangnjk projed als de 

reconstructie van de Tangenten Eindhoven vraagt 

om een oplossing die langer effectief blijft dan het 

jaar 2010. te meer daar pas na het jaar 2000 mei 

de uitvoering van de reconstructie wordt gestad. 

De Trajeclnota Inschrijft de analyse van de 
robuustheid van de verschillende alternatieven 
na het jaar 3010. In hel OTB is dit geconcreti
seerd door de prognoses voor 2020 toe te voe
gen. 

De Trajectnota/MER maakt weliswaar expliciet 
melding van de gevolgen van de mogelijke aan
sluiting van de A69 op de A2/A67, maar trekt 
hierull geen conclusies voor de gepresenteerde 
alternatieven. Uit de cijfers blijkt dat bedoelde 
aansluiting zal leiden lo l een forse toename van 
de verkeersintensiteit ter plaatse, waardoor op 
de tangenten m 2010 wederom prot>lemen met 
de verkeersafwikkeling ontstaan. 

Tjdens het opstellen van de Trajeclnota/MER is 
beoordeeld of een eventueel te realiseren A69 
zou kunnen worden aangesloten op de zuidtan
gent (knooppunt De Hogl of Prof. Holstlaan). 
Inmiddels heeft de minister van Verkeer en 
Waterstaat haar Standpunt over de Trajectnota/ 
MER A69 ingenomen en daarbij gekozen voor 
het zogenaamde nulalternatief. 
In het ontwerp van hel OTB Randweg Eindhoven 
Is gezien de voorkeur voor dit nulallernatief geen 
rekening gehouden met de aanleg van de Ati9 en 
een aansluiting op de zuidtangent. | 



Kernpunt(en] van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Rijkswaterstaat dient een duuname en slructu-

(ele oplossing in de vorm van ondergrondse 

aanleg van wegen nader te oven^egen in dit 

verband kan worden overwogen het doorgaan

de verkeer via een getioorde tunnelbuis tussen 

het knooppunt Leenderheide en het knooppunt 

Batadorp mei elkaar te verbinden, waardoor de 

bestaande tangenten geheel kunnen wofden 

aangewend voor de afwikkeling van het lokale 

autoverkeer. 

^ n a f de start van de Trafectstudie (startnotitie) 

IS aangegeven dat dure kunstwerken (tunnels, 

verdiepte liggingen) alleen worden gerealiseerd 

als dit substanliele voordelen heeft en bij een tra

ditionele bouwwijze onaanvaardbare (miheu)-

consequenties optreden. Ter hoogte van de 

Randweg Eindhoven zijn deze consequenties niet 

aanv^ezig. Middels geluidwerende voorzieningen 

kan worden voldaan aan de normen van de wel 

geluidhinder, een dure verdiepte ligging of tun

nel IS daarmee niet doelmatig en maakt dan ook 

geen onderdeel uit van de plannen. 

Het alternatief v^aarblj voorzien is in een aparte 
rijstrook voor tiet vrachtverkeer, lijkt ten onrech
te uit te gaan van de verv^achting dat vrachtver
keer per definitie hoofdzakelijk doorgaand ver
keer betreft. Logistieke ontwikkelingen, zoals 
'eftidènt consumer respons', leiden tot fiogere 
frequenties van levenngen over kortere afstan
den. 

In lijn met het beleid wordt bij voorkeur in stads-
gev^esten buiten de randstad hel doorgaande 
verkeer van hel overige verkeer gescheiden 
Doorgaand cq vrachtverkeer is in de nota niet 
gelijk gestekJ aan lange-afstandsverkeer 
De verbredingsalternalieven met gescheiden 
voorzieningen voor vracht- respectievelijk door
gaand verkeer bieden ook een aanmerkelijke 
verbetering van de doorstromingskwaliteit op de 
parallelbanen. Dus ook voor korte-afstand 
vrachtautoverplaalsingen. 

Een aparte rijstrook voor het doorgaande 

vrachtverkeer pasl met in het huidige beleid, 

gencht op de beïnvloeding van de modal splil 

waarbij op langere afstanden aJtematieven als 

spoorvervoer en binnenvaart meer ingezet moe

ten worden Juist voor hel vrachtverkeer op 

korte afstand blijft het v^egvervoer de aangewe

zen oplossing. 

Zie vorige punt. 

De keuze voor een alternatief dat voorziet in een 

scheiding van het doorgaande en het locale ver

keer verdient de vooikeur. In dit vertiand kan 

zowel alternatief 4a als hel M M A op instem

ming van de vedadersorganisabe EVO rekenen. 

Er IS gekoïen voor het MMA. 

Het feit dat het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven momenteel de mogelijkheid onder
zoekt aan de oostzijde van Eindhoven alsnog 
een weg aan te leggen, getuigt niet alleen van 
het ontbreken van integraal overheidsbeleid en 
goede afstemming, maar doet tevens atbreuk 
aan het vertrouwen van het bedrijfsleven in een 
effectieve aanpak van de Ier plaatse geconsta
teerde verzkeerspfoblemaliek 

Zie A. Notitie Nieuwe infrastructuur 
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Volgnummer: 47 Afiender: 

E. Rutjens 

Biezen kuilen 71 

5502 PB Veldhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 20 juni 1998 

KernpunKen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Rijkswaterstaat dienl te voorkomen dat recon

structie van de westtangent leidt tot een ernsti

ge aantasting van het woon- en leefmilieu in de 

Veldhovense woonwijk 'Zeelst-Oost'. Naast de 

te verwachten toename van geluidhinder, visue

le hinder en stank, is het niet ondenkbaar dat de 

toename van schadelijke stofdeeltjes en andere 

luchtverontreiniging nadelige consequenties 7al 

hebben voor de volksgezondheid ter plaatse. 

Ten behoeve van de Traject nota/MER Tangenten 

Eindhoven is een onderzoek uitgevoerd naar de 

luchtkwaliteit. Berekend is wat de concentratie 

langs de weg van een aantal stotfen zal zijn bij de 

diverse alternatieven Het gaat hierbij om stoffen 

ais Sbkstöfdioxide, \ood, zwarte rook, fijn stot en 

benzapyreen. De berekende concentraties langs 

de weg zijn getoetst aan de geldende grens

waarden voor de lietreffende stoffen, die vastge

legd zijn in AMvB's Het uitgevoerde onderzoek 

geeft aan dat deze grenswaarden, die ovengens 

vanuit het oogpunt van volksgezondheid zijn 

opgesteld, ruim onderschreden worden in alle 

alternatieven Voor het geluidhinderaspect wordt 

verweien naar het in het OTB opgenomen 

akoestisch onderzoek met bijbehorende akoesti

sche maatregelen. 

Door reconstructie van de westtangent dreigt 

een groot stuk van het bij de Veldhovense 

woonwijk 'Zeelst-Oost' behorende parkje te 

verdwijnen. londer dat dit verlies wordt gecom

penseerd. 

De verloren oppervlakte van het parkje wordt 

niet gecompenseerd Wel is in het kader van het 

OTB bekeken welke hennrichtingsmaatregelen 

nodig zijn om de functie van het parkje te 

behouden en om de weg voldoende af te scher

men. Zie inpassingsvisie. 

Het beboste gedeelte van het parkje wordt ove

rigens gecompenseerd volgen de Boswet Deze 

compensatie vindt dan meestal op een andere 

locatie plaats. 

In de TrajecInota/MtR ontbreekt een tjeschrij-

ving van een rampenplan voor de bewoners van 

de Veldhovense woonwijk 'Zeeist-Oost' in geval 

van calamiteiten op de westtangent. 

Het opstellen van een rampenplan is de verant
woordelijkheid van meerdere overheidsinstan
ties op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau 
tezamen. Een Trajectnota/MER of OTB is niet de 
plaats om zo'n pian in te beschrijven. 
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Volgnummer. 48 Afiender: 

i r B A Ë Peek 

Texellaan 18 

5691 ZM Son en Breugel 

Kenmerk: -

Gedateerd: 15 juni 1998 

Kempuntfen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

De Trajednota/MER geeft blijk van het onlbreken 

van een sturende visie c.q. van een duidelijk 

raamweiV ten aanïicn van de ruimtelijke, infra

structurele inrichting van Noordoost-Brabant. De 

in de Trajectnota/MER beschreven verl>redings-

alternatieven hjken slechts lol doel te hebben een 

oude zieke structuur voor veel geld op te krikken. 

In de Traject nota/MER 7ijn een groot aantal 

alternatieven aangedragen om de bestaande 

problematiek op te lossen, zie ooii A. NNI en de 

oosttangent. Genoemde alternatieven zijn op 

evenwichtige wi)ze op alle aspecten beoordeeld 

Zie ook het positieve advtes Cie MER 

In plaats van de westzijde van Eindhoven onno
dig 7waar te belasten, dient het A2-verkeer 
Amsterdam-Venio samen met het A58-verkeer 
Rotterdam-Tilburg-Ven lo via een oosttangent te 
worden afgewikkeld 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) en de 

oosttangent. 

De stelling van Rijkswaterstaat dat aanleg van 

een oosttangent slechts regionaal verkeer aan

trekt, kan met op waarheid berusten. 

Een oosttangent trekt niet alleen regionaal ver

keer aan, maar ook lange-afstandsverkeer 

De in de Trajectnota/MER vermelde prognoses 
van de toename van het autoverkeer ti\n niet in 
overeenstemming met de groet van de achter
liggende periode en kennen een te korte plan-
horizon. De reconstructie van de tangenten zal 
bij een voorspoedig verioop van de procedure/ 
werkzaamheden zi|n venvezenlijkt op de eind
datum van de prognose Op dat moment vangt 
de realiteit aan waarvoor de ci|fers zijn bedoeld. 

Dat hoeft ook niet het geval te zijn Een toe
komstige groei kan lager ot hoger uitpakken dan 
gemiddeld in de periode die achter ons ligt 
De Trajednota/MER geeft aandacht aan de rest-
capadteit van de verschillende verbredingsaiter-
natieven na het jaar 2010. 
Voor het 0TB zijn de prognoses geactualiseerd 
en is tevens een doorrekening naar 2020 
gemaakt. Dit heeft geen gevolgen voor het ont
werp van de Rsndv^eg. 

Volgnummer: 49 Afzender: 

Bratjantse Milieufederatie 
(P. van Poppel) 
Postbus 591 

Kenmerk; Ei 11/u 261 5000 AN Tilburg 

Gedateerd: 19 juni 1998 

K«mpunt(en] van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Geiag: 

Terecht zijn in de Trajectnota/MER geen alterna

tieven opgenomen die een uitbreiding van de 

hoofd voegen structuur ten noorden en ten 

oosten van Eindhoven t>ehelien Realisering van 

dergelijke infrastructuur veroorzaakt onherstel

bare schade aan natuur- en landschapswaarden 

in het tietreffende gebied. 

Zie A Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) en de 

oosttangent. 

De Trajeclnota/MER geeft blijk van een (te) 
dominant streven naar het realiseren van een 
vrijwel onbelemmerde verkeersafwikkeling op de 
tangenten Eindhoven Beter is te streven naar 
een matiging van de verkeersgroei, onder ande
re op basis van een door overheden vast te stel
len prijs-steil mg voor transport, v^aarin de scha
delijke effecten van transport zijn verdisconteerd 

De gehanteerde verkeersprognose5 gaan uit van 
het vigerende Rijksbeleid, inclusief (landelijke) 
prijsmaatregeten. 



Kempuntfen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

De Tra(ectnota/MER vemieldl een oniuiste felatie 

tussen rertragingen in de verkeersafwikkeling en 

verkeersveiligheid. Langzaam rijdend verkeer leidt 

niet tot meer, maar Juist tot minder verkeers

slachtoffers Immers, bij toenemende drukte op 

probleemwegen ia! de matenSIe schade welis

waar toenemen, maar zaf het ar^ial verkeers

slachtoffers afnemen. Relatief meer slachtoffers 

vallen daarentegen in de stille uren, waarin met 

hoge snelheden wordt gereden. In dil verband is 

het moeilijk te begrijpen dat in de verschillende 

verbredingsaltetnatieven de aantallen verkeers

slachtoffers vrijwel gelijk zijn, ten«i|l bereikbaar

heid en mobiliteit wel verschillend scoren 

De effecten van alternatieven op de verkeersvei

ligheid in termen van aantallen slachtoffers zijn 

bepaald met een macroscopische t>enadering. 

De te verwachten aantallen slachtoffers zijn 

gerelateerd aan de op verschillende wegcatego-

rieÉn afgelegde voertuigkilomeiers. Voor deze 

onderscheiden wegcategorieén lijn ristcocijfers 

afgeleid uit het vededen. 

De verbredingsaltematieven 7i|n ook wat betreft 

mobiliteit (d.w.j. in totaal m het studiegebied 

afgelegd kilometrage) vrijwel gelijk. Dat is de 

reden waarorn ook de aantallen slachtoffers 

nauwelijks uiteenlopen 

Bij de reconstructie van de tangenten dient de 

scheidingtussen het doorgaande langeafstands-

veriteer en het regionale en lokale autoverkeer 

te voorden gestimuleerd. De gebruikers van de 

doorgaande rijstroken mogen worden aange

sproken op hel leveren van een bijdrage in de 

kosten van dere infrastructuur en de Inpassing 

daarvan (de pa ylane-gedachte lijkt in dezen 

gerechtvaardigd) De vrijkomende middelen 

kunnen ven/olgens worden aangewend voor het 

ontwikkelen, stimuleren en uitbouwen van alter

natieve vervoervormen, zoals veilige fietsverbln-

dingen en openbaarvervoerverbindingen. 

In het OTB is het MMA uitgewerkt, waarin voor 

doorgaand en regionaal verkeer afzonderlijke rij

banen worden aangelegd Beprijzing van het 

gebruik naar doelgroepen kan alleen vorm krij

gen indien hiertoe op landelijk niveau besluit

vorming heeft plaatsgevonden. 

De altemabeven 4 en 4a beogen weliswaar volle

dige scheiding van het doorgaande en het regio

nale/lokale verkeer, doch hebben een te grote 

negatieve invloed op de omgeving. Door additio

nele maatregelen ten opzichte van deze alterna

tieven verdient hel IV\MA de voorkeur (mils dit 

aftemabef op een aantal punten wordt aange-

past/vert)eterd) 

Het MMA IS in het standpunt als alternatief 

gekozen. 

Het minimaliseren var^ het dwarsprofiel van de 

gereconstrueerde tangenten moei nader worden 

onderzocht. Vooralsnog voorziet het MMA alleen 

in vermindering van de wegbreedle bij Aalst 

Bi| de plandelaillering Is speciale aandacht geschon

ken aan njimlebesparende optossingen voorde aan

sluitingen en knooppunten. Bovendien is conform 

het standpunt hel dwarsprofiel versmald. Hierdoor 

is o«er het totale tracé minder ruimte noodzake

lijk dan in de Trajectnota/MEft was voorzien. 

AAel het oog op de effecbvrteit van geluidssct)er-
men en de beperking van de visuele hinder, dient 
het dwarsprofiel van de gereconstnjeerde tangen
ten ter hoogte van liebouwing zo veel mogelijk 
worden l>eperkt tot 90 i 100 meier Een beperking 
van het dwarsprofiel in combinatie met een lichte 
verschuiving van de weg-as betekent txjvendien 
dat er minder huizen en bednjven hoeven te wor
den geskiopt en dal de aanlegkosten geringer zul
len zijn. In dit kader dient ook hel belang van een 
stadsboulevard en/of parkway worden afgewogen. 

Beperking van het dwarsprohel geeft inderdaad 

een wal gunstigere effectiviteit van geluidwe

rende maatregelen, in het MMA is hiervan 

gebruik gemaakt door de schermen dichler 

langs de weg te projecteren. Zie ook opmerking 

hierboven m verband met ruimtebeperkende 

maatregelen 

Een en ander is ook nader uitgewerkt m de 

inpassingsvisie 

De veiligheid op de gereconstrueerde tangenten 
kan worden vergroot door middel van dynamisch 
snelheidsmaftagenwnt en de aanleg van aarden 
wallen tussen de ri|bane" Deze wallen hebben 
een zeker atïsorberend vermogen en voorkomen 
ook ongewenst zicht op de andere rijbaan. 

Tussen de rijbanen wonJt het plaatsen van gelei

de rail construct les of barriers een afdoende 

t)eKherming geacht. Het nadeel van aarden 

wallen is het grote ruimtebeslag van een derge

lijke constructie. 



Kernpunt(en] van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Het uitgangspunt van de 'herkenbaarheid van 

de tangenten als leltstandig element in het 

landschap' strekt niet tot aantieveling en is niet 

nastrevenswaardig, daar omwonenden de auto

snelweg vanwege de barriéreweiking en de ge

luidhinder ongetwi|feld als een verslorende bron 

ervaren. 

in de inpassingsvisie is het ontwerp op even

wichtige wijie vorm gegeven door zowel de 

weg vanaf de bewonenljde als gebruikerszijde 

in de beoordeltng te t>etrekken. De weg als zelf

standig element in het landschap is het t«eld dat 

vanuit de weggebruiker wenseJipk is. vanuit de 

omgeving is dit uiteraard mindei het geval. 

Bij reconstructie van de tangenten dient de toe

passing van extra geiuidhinderbeperkende dub-

bel-ZOAB te worden overwogen. 

In het OTB Is uitgegaan vin dubt>ellaags-ZOAB 

als wegdek materiaal. 

De Poot van Metz dient ter hoogte van de woon

wijken 'LievendaaJ'. 'Zeelst' en 'Ooievaarsnest' 

met te morden ingerkht als stadsboulevard, rnaar 

te worden voonien van 'groene' gelukls-scher-

men In dit geval dient de landschappelijke inpas

sing ondergeschikt Ie worden gemaakt aan de 

belangen van de woonomgeving. 

Het principe van een bomenrij In de tussenberm 

is verlaten. Met name daar waar de ruimte 

tieperkt is en de afstand tot de woonbetrauwing 

genng. is naar oplossingen gezocht om hel prin

cipe van geleiding en geleding vorm te geven in 

een kleinere ruimte van tussenbermen. Een en 

ander is ander uitgewerkt in de inpassingsvisie. 

Ter beperking van geluidhinder, ruimtebeslag en 
het hoogteverschil voor fietsers, dient het via
duct Burg Mollaan/Prof. Holstlaan te worden 
ver-vangen door een onderdoorgang. Ook [jij 
de Aalsterweg dient Rijkswaterstaat te voorzien 
in een onderdoorgang voor het tietsverkeer 

In hel MMA IS er voor gekozen de zuid tangent 

bij Burg. Mollaan/Pnat. Holstlaan en Aalsterweg 

hoog te houden. De door inspreker genoemde 

kruisingen worden daarbij op maaiveld hoogte 

aangelegd. 

Utl de geluidscontouren van het MMA blijkt dal 

de mvloed van hel viaduct Burg Mollaan/Prol 

Holstlaan over de 7uidtangent met m de geluids-

berekening Is verwerkt, hetgeen betekent dat de 

geluidhinder In het westelijke deel van de woon

wijk 'De Voldijn' hoger is dan thans In de 

Trajectnota/MER is aangegeven. Op basis van 

nieuwe berekeningen dienen passende maat

regelen te worden getroffen. 

In de Trajectnola/MfR is een akoestisch onderzoek 
verricht met als voornaamste doel de verschillen 
tussen de altematieven In beeW te brengen 
In het kader van het Onlwerp-lracébesluit Is een 
gedetailleerd akoestisch onderzoek venicht. In 
dit onderzoek zijn alle woningen cq. geluidge
voelige beslemmingen binnen de ïone van de te 
reconstrueren wegvakken betrokken. Het 
onderzoek en de daaruit volgende geluidweren-
de maatregelen zi|n erop gericht te voldoen aan 
de normen uit de Wet geluidhindec 
In het MMA is deze normering aangescherpt 
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft 
namelijk in het standpunt voor de Randweg 
Eindhoven aangegeven dat als streefwaarde 
voor de geluidsbelasting 55 dB(A) zal worden 
aangehouden. Indien dit niet haaltiaar Is, bij
voorbeeld om doelmatigheidsredenen, zal mini
maal met de verkeersprognoses voor 2020 de 
situatie van 1994 moeten teruggebracht. Het 
OTB bevat de resultaten van dit akoestisch 
onderzoek en een bijbehorend overzicht van de 
akoestische afsctiermmgen. 

De inhoud en conclusies van de BOSE-studie 
mogen op geen enkele wijie worden gekoppeld 
aan de Traiectnota/MER. De files op de tangen
ten hebben immers mets te maken met het 
spitsverkeer aan de oostïijde van Eindhoven 

Zie A Notitie Nieuwe Infraslructuur (NNI) en de 

oosttangent. 
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