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Volgnummer 50 Afzender 

Caté Herberg 'De Mispelhoef' 

(WA.M Loomans) 

Oirschotsedijk 9 

Kenmerk; - 5651 GB Erndhoven 

Gedateerd; 22 juni 1998 

KernpunKen) van de insptuk: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Gi| reconslruclie van de weittangenl dient het 

aan de Oirschotsedijk Ie Eindhoven geJegen en 

ais rijksmonument geklasseerde boerderij 'De 

Mispelhoef' (alsmede cfe daarbij behorende 

onroerende zaken) volledig intact te worden 

gehouden. 

Bij de plandetaillering is speciale aandacht 

geschonken aan het sparen wan bestaande 

bebouwing. t)edri|ven en met name monumen

ten. Gebleken is dat met een tieperkte asver-

schuiving ter plaatse van Mispelhoef dit monu

ment kan blijven gespaard. Zelfs het talud van 

de rijksweg blijft ongewijngd. 

De huidige functie van 'De Mispelhoef' (te 

weten: caté-restaurant, met aangrenzend een 

kinderboerderij, een kinderspeeltuin en een 

grole parieerplaats) is reeds m gedrang geko

men door de met de laatste verbreding van de 

A2 gepaaid gaande toename van geluidhinder 

Een verdere verbreding van de A2 betekent een 

totale afbreuk van het comF^ex en is derhalve 

onaanvaardbaar. 

In het kader van het Ontwerp-tracé besluit 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 geluid weren

de maatregelen zijn erop gerKjht 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

belasting 55 dB{A] zal worden aangehouden. 

Indien dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld om doel

matigheidsredenen, zal minimaal met de verkeers-

prognoses voor 2020 de situatie van 1994 moeten 

teruggebracht Het OTB bevat de resultaten van 

dit akoesbsch onderzoek en een tiijtiehorend over

zicht van de akoestische afschermingen 

I 
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Volgnummer: 61 Afienden 

D66. Afdeling Waalre 

(EP Homng) 

D. van Hornelaan 13 

Kenmerk: MP/HC 5581 CZ Waalre 

Gedateerd: 20 luni 1998 

KernpuntCen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Cezag; 

De Trajectno(a/MER heeft hel alternatief van 

een oosMangenl terecht buiten beschouwing 

gelaten, Vertireding van de bestaande tangen

ten venjorzaakt weliswaar meer hinder, maar 

deze is in zi|n totaliteit minder dan de hinder 

afkomstig van de bestaande tangenten plus een 

nieuwe autosnel-weg 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) en de 

oosttangeot. 

De te reconstrueren A2/A67 dient geheel op 
maAveldhoogte (of lager) te worden aangelegd, 
met kruisende wegen (Aalstenweg en Prof. 
Holst-laan) over de rijksweg. Hierdoor kan de op 
basis van de Trajectnota/MER te verwachten 
geluidhinder worden beperkt en wordt de rijks
weg aanmerkelijk smaller (doordat de taluds 
komen te vervallen). 

Gelet op de bezwaren die zijn Ingebracht tegen 

een lage ligging van de rijksweg is gekozen voor 

een hoge ligging van de lu ld tangent bij 

Aalsterweg en professor Holstlaan 

De beoogde middenberm van de gereeorislru-

eerde A2/A67 dient te worden versmald van 20 

meter naar ca 2 meter Dit bespaart ruimte en 

daarmeeverwervingskosten. 

Op grond van de inspraak reacties is het dwars

profiel in het OTB versmald tot de minimale 

(landelijke) normen. De middenbemi is daarbij 

evenwel breder dan 2 meter. 

Verbreding van de A2/A67 dient uitsluitend 

plaats te vinden aan de noord;tjde van de 

bestaande zuidtangent De hieraan inherente 

nadelen op Eindhovens grondgebied wegen niet 

op tegen de nadelen voor de woonwijk 'De 

Voldijn' indien de l>estaande weg (ook) in zuide

lijke richting wordt verbreed 

De njksweg is ter hoogte van Voldijn symme
trisch verbreed met handhaving van de beslaan
de hoogtehgging. 

Met name aan de zuidzijde van de A2/A67 die

nen uiterst goede geluid werende maatregelen te 

worden getroffen. Dit geldt niet slechts ter 

hoogte van de woonwijk 'De Voldijn', maar voor 

het gehele traject tussen de knooppunten De 

Hogt en Leenderheide. 

In het kader van f» ! Ontwerp-tracébesluH Is een 
gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht, In dit 
onderzoek zijn alle woningen cq geluidgevoelige 
bestemmingen binnen de zone van de te reconstru
eren wegvakken betrokken Het onderzoek en de 
daanjit volgeride gduidwercnde maatregelen zijn 
enDp gericht te vokkien aan de nonnen uit de Wel 
geluidhinder, In het MMA rs deze normering aan
gescherpt. De minister van Verkeer en Wateretaat 
heeft namelijk in hel standpunt voor de Randweg 
Eindhoven aangegeven dat als sbeefwaatde voor de 
gelukMielasting 55 dB(A) zal worden aangehouden 
Indien dit met haalbaar is, bijvoorbeeld om doelma-
tlgheklsredenen. zal minimaal met de verkeetïprog-
noses voor 21320 de situatie van 1994 moeten 
teruggebracht Het OTB bevat de resultaten van dit 
akoestisch onderzoek en een tiijbehorend overzicht 
van de akoestische afschermingen. 

In het belang van de beperking van het ruimte

beslag en het behoud van 'Huiïe Voorbeek' die

nen de op- en afritten aan de zuidzijde van de 

A2/A67 ter plaatse op dezelfde manier te wor

den gerealiseerd als thans het geval is Cen kla

ver-bladtoosiructie is niet acceptabel. 

Bij de plandelaidenng is speciale aandacht 

geschonken aan ruimtebesparende oplossingen 

voor de aansluitingen. Om deze reden is voor de 

aansluiting Aalslerweg gekozen voor een zoge

naamde Haarlemmemieer oplossing. Op deze 

wijze wordt zowel aan de noord- ais zuidzijde 

beslaande betxsuwing ontzien. 



[ 1 

Vol gn urn met: 52 Afiender 

Hurks Bouwbednif BV 

(ir B C . M I . Sthreuder) 

Postbus 671 

Kenmerk: BS/SvdL 0-98155 5600 AR Eindhoven 

Gedateeid: 19 juni 1998 

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

In verband met een zo beperkt mogeli|ke aan

tasting van de {natuur)bouwplannen 'Diepen-

voorde' en 'Tongelreepdal' (aan de zuidzijde van 

de A2/A67) dient de te verbreden luidtangent 

verhoogd Ie worden aangelegd, een lage lifigmg 

heeft namelijl< een onaanvaardtwre aantasting 

van het landschappelijk, ecologisch en recreatief 

waardevolle Tongelreepdal tot gevolg. 

De weg zal verhoogd aangelegd worden De 

zeer beperkte aantasting van hel Tongelreepdal 

zal elders gecompenseerd worden 

Aangezien bij verbreding aan de zuidzijde van 

de A2/A67 het natuurbouwplan 'Tongelreepdal' 

m gevaar komt. dient de verbreding van de 

A2/A67 - inclusief een kwart klaverblad aan de 

noord-oostzijde -geheel ten noorden van het 

huidige IracÉ Ie worden gerealiseerd. De huidige 

op- en afritten aan de zuidzijde van de A2/A67 

dienen te blijven gehandhaafd. 

Bij de plandetaillerjng is speciale aandacht 

geschonken aan ruimlebesparende oplossingen 

voor de aansluitingen Om deze reden is voor de 

aansluiting Aalstenweg gekozen voor een zoge

naamde Haarlernmermeer oplossing. Op deie 

wijze wordt zowel aan de noord- als zuidzijde 

bestaande bebouwing ontiien. 

Reconstructie van de A ; / A 6 7 conform het 

MMA verdient de voorkeur 

Waarvan akte. lie voorkeur voor MMA. 

I 
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Volgnummer 53 

Kenmerk: -

Gedateerd: 72 juni 199S 

Afzender 

Pnns Willem-Alexander School 

(drs P. Sthutte) 

Blaarlhemseweg 83 

5502 JT Veldhoven 

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

De in de Trajectnota/MER beschreven verbre

dingsalternatieven leiden tot een dermate grote 

verstoring van de rust en het uitzicht voor de 

Prins Wlllem-Aleianderschool, dat het NuK plus

alternatief het enige acceptat>ele alternatief is. 

Alle andere alternatieven doorsnijden bovendien 

het grondgebied waarop de bij de sciiool beho

rende kinderlx>erdenj is gesitueerd. 

Met nulplu sa Item atief biedt onvoldoende oplos
sing voor de gesignaleerde problemen. Cekoien 
i i voor het MMA met ruimtebeperkende rnaal-
regelen. (smaller dwarsprofiel). 
De kinderboerderij wordt aangesneden, opstal
len worden niet geraakt. Bij uitwerking van 
innthtingsplan ia\ bezien worden op welke wijze 
aantasting l>eperkt kan blijven. 
In het kader van het Ontwerp-tracébesiuit 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 en de 
maatregelen iijn erop gencht te voldoen aan de 
normen uit de Wet geluidhinder. Een school is 
een geluidsgevoelige bestemming. 
In het MMA 15 deze normenng 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-
voortjeeld om doelmatigheidsredenen, zal mini
maal met de verkeersprognoses voor 2020 de 
situatie van 1994 moeten teruggebracht. Het 
OTB t>evat de resultaten van dit akoestisch 
onderzoek en een bijtwhorend overzicht van de 
akoestische afschermingen. 

Indien verbreding van de A2 ter hoogte van de 

Veldhovense Peter Zuidlaan onvermijdelijk blijkt, 

verdient het MMA de voorkeur. 

Dit is conform het standpunt van de minister 
van Verkeer en Waterstaat. 

Volgnummer: 54 Afzender: 

JJ, Jacobsma 

Twickel 26 

5655 JJ Eindhoven 
Kenmerk: -

Gedateerd: 20 juni 1998 

KernpunKen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Cezagi 

De Tra|CCtnola/MER houdt ten onrechte geen 
rekening met de noodzakelijke aanleg van een 
oosttangent; op basis hiervan dient een herover
weging van de uitgangspunten plaats te vinden. 

Zie A Notitie N«uwe Infrastructuur (NNI) en de 
oosttangent. 

Ten onrechte houdt de Trajectnota/MER bij de 
uitwerking van de verschillende verbredingsal-
tematieven slechts rekening met de verwerking 
van het toenemende verlieeisaanbod op de 
bestaande tangenten; met de gevolgen van 
deze verbredingen voor de bewoners van het 
betrokken stadsgebied, wordt geen rekening 
gehouden. 

De Trajectnota/MER twschrijft zowel de gevol

gen voor de verkeersafwikkeling als ook de 

effecten op het woon- en leefmilieu van de 

omwonenden. Zie ook het positieve advies van 

de Cie M£R. Er heeft derhalve een it>tegrale 

afweging van alle belangen plaatsgevonden. 



tol 

Volgnummer: 55 A d end er: 

DAS Rechtsbijstand 

(mw mr H.A.M. Lamers) inzake 

Golf school Jeu rissen flV te Eindhoven 

Kenmerk: 43C 4 97 01689 PoïttJus 23000 

Gedateerd: 19 juni 1998 1100 DM Amsterdam 

KempunHen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

In verljand met hel Ijehoud van de Eindhovense 

openliare golfbaan 'WeHchap' verdient het Nul-

(plus)allematief de voorkeur Immers, ieder verlies 

van grond van bedoeUe golftjaan betekent onher• 

loepelijk u<teindeli|ke sluibr^g van de gollbaan als

mede faillissement van de Golfschool Jeurtssen BV. 

Het nulplusalternatief heeft onvoldoende pro

bleemoplossend vennogen In het standpunt is 

de voorkeur uitgesproken voor het MMA. 

Indien een verbreding van de westtangent ter 

hoogte van de Eindhovense openl>are golfbaan 

'Welschap' onontkoombaar Is, dient deze ver

breding lodanig te worden geconstrueerd, dat 

hiervoor geen grond van genoemde golfbaan 

benodigd lal zijn. 

Het IS niet mogeliik de reconstnjct« vomi te 

geven zonder extra ruimtebeslag. Door een groot 

aantal ontwerpaanpassingen (o.a. het dwarspto-

üel) IS het ruimtebeslag vrel teruggebracht. 

Rijkswaterstaat is l>ezig in samenwerking met de 

gemeente Eindhoven, de Mededandse Golf-

federatie en een golf-course-architect te trach

ten tot een voor de golfbaan Welschap accepta

bele oplossing te komen. 

Volgnummer: 56 Afzender: 

bewoners San Giorplaan, Schweitzeriaan en 

Hippocrateslaan. Plan De Roosten te Eindhoven 

(M. tielemans) 

Kenmerk: - Schweitzeriaan 28 

Gedateerd: 17 juni 1998 5644 DL Eindhoven 

KempuntCen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceug: 

Met het oog op de te verwachten aantasting 
van het woon- en leefmilieu aan de Eindhovense 
San Giorgilaan, dc Schweitzeriaan. de Hippo
crateslaan en Plan De Roosten achten de ter 
plaatse woonachtige bewoners een toename 
van de verkeersintensiteit op de Leenderweg 
met 35% tot het jaar 2005 (zonder dat wijzigin
gen worden aangebracht aan de rijkswegen ten 
zuiden van Eindhoven) onacceptabel. 

Akoestische afscherming wordt alteen overwogen 
ter plaatse van woningen en overige geluidsge-
voelige bebouwing. De aansluitende wegen zijn 
alleen in het onderzoek beirokken voor zover er 
sprake is van aanpassingen (reconstructie) van de 
weg. De Leenderweg wordt oiel gereconstru
eerd. 

Alle in de Trajeclru)ta/MER t>eschreven verbre-
dingsaltematieven scoren slecht op de beleids
velden 'natuur en landschap' en 'overig ruimte
gebruik' Het ruimtebeslag van de verschillende 
verbredmgsalternatleven is zelfs zo groot, dat 
het woon- en leefmilieu ter plaatse van de Eind
hovense San Giorgilaan. de Schweitzeriaan, de 
Hippocrateslaan en Plan De Roosten sterk zal 
verslechteren en woningen en bedrijven wellicht 
zelfs zullen moeten worden verplaatst. 

Als gevolg van hel m het OTB uitgewerkte 
MMA, met ruimtebes pa rende maatregelen, 
behoeven in genoemde straten en De Roosten 
geen woningen en/of bednjven Ie worden ver
plaatst De milieu-effecten loals beschreven m 
de TM/MER en de maatregelen in het OTB dra
gen zorg voor een woon- en leefklimaat dat vol-
doel aan de normen van de volksgezoridheid. 

Indien conform het In het actieprogramma 'Korte 
en middellangelermijnmaatregelen ftW69 het 
vrachtverkeer wordt geweerd uit de t>et>ouwde 
kommen van Aalst/Waai re en Valkenswaard, vre-
len de bewoners van de Eindhovense San 
Giorgilaan, de Schweitzeriaan, de Hippo-crales-
laan en Plan De Roosten een onacceptabele toe
name van het vrachtveriieer op de aan hun tui
nen grenzende Leenderweg Geluidwerende 
voorzieningen zijn m dit verband noodzakeli|k 

Genoemde maatregel maakt geen deel uil van 
het MMA zoals uitgewerkt in het OTB Randweg 
Eindhoven Maatregelen aan het onderiiggend 
wegennet zijn om deze reden met opgenomen 
in het OTB. 



Volgnummer 57 Afzender: 

A Huijbrechts 

Heikantstraat 17e 

5581 VB Waalre 

Kenmerk: -

Cedateerd: 17 {uni 199S 

K«(npunt(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Aangezien naar schatting 50% van het door

gaande verkeer op de huidige tangenten is toe 

te schrijven aan het doorgaande oost-westver-

keer (A58). verdient het aanbeveling onderzoek 

te vernchten naar de mogeliikheid de kruisende 

verkeersstromen van de A2 en de A58 - thans 

een kruising met een lengte van 15 km - via via

ducten en/of fly-Qvers over een kortere lengte 

(e kruisen en deze verkeersstromen gescheiden 

langs verschillende wegen te leiden. 

Er lopen in het door inspreker genoemde Irajett 

inderdaad verschillende drukke wegen samen, 

Uit een oogpunt van bundeling Is er echter voor 

gekozen deze stromen samen te voegen In het 

MMA is wel het doorgaande en regionale ver

keer gescheiden door afzonderlijke rijbanen aan 

te leggen. 

Het voor de helft aan de A58 toe te schrijven 
doorgaande oost-westverkeer op de huidige 
tangenten dient te warden afgewikkeld via een 
noord- en oosttangent 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) en de 

ooittangent. 

Voordeel van aanleg van een oosttangent Is dat 

deze kan worden aangelegd zonder dat het 

thans af te wikkelen verkeer wordt gehindeni. 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) en de 

oosttangent. 

Completering van de verkeerswegen ruit rond 
Eirtdhoven heeft als voordeel dat In geval van 
calamiteiten het verkeer via een alternatieve route 
om Eindhoven heen kan worden geleld. Ook bi| 
eventuele wegwerkzaamheden kunnen verkeers
stromen over verschillende wegen om en rond 
Eindhoven worden geleid Indien Rijks waterstaat 
vasthoudt aan het huidige concept van een west
en zuidtangent, zal de omgeving in dergelijke 
gevallen geplaagd bli|ven worden door sluip-ver-
keer, hetgeen de leefbaarheid in de aangren
zende woonwijken sterk zal aantasten. 

Zie A, Notitie Nieuv^e Infrastructuur (NNI) en de 
oosttangent. Door scheiding van doorgaand en 
regionaal verkeer ontstaat ook op de Randweg 
een dubt^el systeem van rijbanen. 
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Volgnummer 58 Afiender 

Vereniging Werkgroep voor Natuurbehoud en 

Milieubeheer. Eindhoven en Omgeving 

(J. Luiten) 

Kenmeric: - Hoogstraat 301 b 

Gedateerd: 25 juni 1998 5654 NB Eindhoven 

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

De Vereniging Werkgroep voor Natuurbehoud 

en Milieubeheer, Eindhoven en Omgeving 

onderschrijft de conclusie van de Notitie Nieuwe 

Infrastructuur (NNI), dat het niet nodig & nieu

we wegen aan te leggen. 

Zie standpunt . voorkeur MMA. 

Van de in de Trajectnota/MER beschreven ver

bredingsalternatieven verdient het MMA de 

voorkeur Binnen dit alternatief dient de Poot 

van Metz evenwel verdiept te wotden aange

legd. Het positieve effect hiervan op de sociale 

omgeving kan nog worden versterkt door de 

benodigde 5 meter hoge geluidsschermen te 

integreren in nieuwe bebouwing Hiermee kan 

ook een gedeelte van de hogere kosten worden 

terugverdiend. 

Het integreren van geluidsschermen m de 

bebouwing wordt (nog) niet overwogen. 

Eventuele plannen van de beide gemeenten lul

len 17.t. op grond van alle relevante aspecten 

worden beoordeeld. 

Om redenen van het landschappelijke aanzicht en 

de problemen voor fietsers met hoge viaducten, 

moeten kruisende wegen met (via viaducten) 

over de luidtangent te worden geleid • loals het 

hjidige MMA beoogt - maar (door middel van 

tunnels) ondet de luidtangent worden geleid. 

Er is gekozen voor een hoog gelegen zuidtan

gent De plaatselijke verbindingen kunnen der

halve op maaiveldniveau worden afgewikkeld. 

Met het oog op een Ie veiwachten extra toena
me van de verkeersintensiteit op de Poot van 
Metï en de frustratie van hel milieuvriendelijke 
ontwerp van het knooppunt De Hogt, is een 
toekomstige aansluiting van de A69 op de tan
genten ongewenst 

Tijdens het opstellen van de Trajectnota/MER is 
beoordeeld of een eventueel te realiseren A69 
lou kunnen worden aangesloten op de zuidtan-
genl Inmiddels heeft de minister van Verkeer en 
Waterstaat haar Standpunt over de Ttajectnota/ 
MER A69 ingenomen en daarbij gekozen voor 
het zogenaamde nulalternatief, 
In het ontwerp van het OTB Randweg 
Eindhoven is gezien de voorkeur voor dit nulal
ternatief geen rekening gehouden met de aan
leg van de A69 en een aansluiting op de zuid
tangent. 
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Volgnummer: 59 Afzender 

IVN Vereniging voor Natuur- en Milieu-educa

tie, Afdeling Aalst-Waal re 

(H.J, Bergmans) 

Kenmerk: - Vincent van Goghlaan 2 

Gedateerd: 25 juni 1998 5581 JM W/aalre 

Kempunt(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag; 

IVN Vereniging «oor Natuur- en Milieu-eduta-

tie, Afdeling Aalst-Waal re onderschrijft de con

clusie van de Notitie Nieuwe Infrastructuur 

(NNI), dat het niet nodig is nieuwe wegen aan 

te leggen. 

Zie standpunt, voorkeur MMA 

Van de in de Trajectnola/MER tjeschreven ver-
bredingsalternatieven verdient het MMA de 
voorkeur Aangeiien de in het MMA tieoogde 
hoge viaducten over de zuidlangent landschap-
pelijli niet fraai en Iravendien fietsonvnendelijk 
zijn, dienen deie viaducten te worden vervan
gen door onderdoorgangen; het te overbruggen 
hoogteverschil voor fietsers kan l o aanmerkelijk 
worden tieperkl. Het gevoel van sociale onvei-
lig-heid van onderdoorgangen kan wofden 
Ijeperkt wanneer ook het autoverkeer van deze 
(in dal geval: te verbreden] tunnels gebruik 
maakt. 

Hoewel uitgravingen van meer dan 2 meter diep 
in waterw in gebieden met zijn toegestaan, is het 
te verwachten dat de provincie in dit geval ont
heffing zal verlenen. 

Mede om deze redenen is gekozen om voor het 

MMA ter hoogte van de zuid tan gent de huidige 

hoogteligging te handhaven. 

Uit het vertoop van de geluidscontouren valt af 

te leiden dat de van het beoogde viaduct bi] de 

Prof. Holsllaan/Burg. Mollaan afkomstige 

geluidhinder niet m de berekeningen is meege

nomen, hetgeen betekent dat de te verwachten 

geluidhinder in de woonwijk 'De Voldijn' wordt 

onderschat Dit pleit voor een ondertunneling in 

plaats van een viaduct voor deze kruisende ver

binding. 

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 betrokken Het 
onderzoek en de daaruit volgende geluidweren
de maatregelen zijn erop gencht Ie voldoen aan 
de normen uit de Wet geluidhinder. 
In het MMA is óeie normering aangescherpt 
Oe minister van Verkeer en Waterstaat heeft 
namelijk in het standpunt voor de Randweg 
Eindhoven aangegeven dat ais streefwaarde 
voo( de geluidsbelasting 55 dB(A) zal worden 
aangehouden Indien dit niet haalbaar is. bij
voorbeeld om doelmatigheidsredenen, zal mini
maal met de verkeersprognoses voor 202ID de 
situatie van 1994 moeten teruggebracht. Het 
OTB bevat de resultaten van dit akoestisch 
onderzi>ek en een bijbehorend ovenicht van de 
akoestische afschemiingen. 

Zie ook handhaving hoge ligging; bestaande 
kruising blijft op maaiveld. 



i^^ViS ï 

Ke'npunt(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

De op het kaartmateriaal ingetekende afnt bij de 

aansluiting Aalslerweg m de vorm van een kwart 

klavertjlad ten ïuidooslen van bedoeWe aansluiting 

verdient 3ant)eve(ing; een logenaamde 'Haarlem-

nwmieetatrit' ;ou een aanmerkelijke aantasting 

beteltenen van het natuurontwikkelingsgebied 

'Diepenvoorde' in het dal van de 'Tongelreep'. 

Bij de plan detaillering is speciale aandacht 

geschonken aan ruimte besparen de oplossingen 

voor de aansluitingen. Om deze reden is voor de 

aansluiting Aafsterweg gekozen voor een zoge

naamde Haarlemmermeer oplossing. Op deze 

wijze wordt zowel aan de noord- als zuidzijde 

bestaande bebouwing ontzien. 

Met het oog op een te verwachten extra toena

me van de verkeersintensiteit op de Poot van 

Met i en de frustratie van hel milieuvriendeii|ke 

•nlwerp van het knooppunt De Hogt, is een 

toekomstige aansluiting van de A69 op de tan

genten ongewenst. 

Tijdens het opstellen van de Trajectnota/MER is 

Ijeoordeeld of een eventueel te realiseren A69 

zou kunnen worden aangesloten op de zuidtan-

gen( Inmiddels heeft de minister van Verkeer en 

Waterstaat haar Standpunt over de Trajectnota/ 

MER A69 ingenomen en daarbij gekozen voor 

het zogenaamde nulalfernatief 

In het ontwerp van het OTB Randweg Eindhoven 

is gezien de «oori<eur voor dit nulalternatief geen 

rekening getiouden met de aanleg van de A69 en 

een aansluiting op de zuidtangent. 

Volgnummer: 60 Afzender: 

Ir. C.W. Groot M.Sc. 
Rietveidlaan 2 

5624 KK Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 25 juni 199B 

Kernpunt(en} van de inspraak; Reactie van Bevoegd Gei tg : 

In de studie is een deelsyteem bekeken Zie A Notitie Nieuwe infiaslructuur (NNI) en de 

(bestaande Tangenten) i.p v. het hele systeem. oosttangent 

Pleit ervoor om ook de oosttangent te bestude

ren; aanleg hiervan zou alle problemen op de A2 
voor komende 20 jaar oplossen 

Volgnummer; 61 Afzender 
Deurnes Induslieel Contact 

Postbus 90154 

5000 LG Tilburg 

Kenmerk: ie die 98.96/FS/PV 

Gedateerd: 19 juni 1998 

KempuntCen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag; 

Het bestuur van DIC sluit zich aan bij het schrij- Zie commentaar bij KvK nr. 8 

ven van de KvK van 4 juni 



Nagekomen schriftelijke reacties 

Volgnummer; 62 

Kenmerk: -

Gedateerd: B juli 1998 

Afzender: 
BZW 

NAGEKOMEN REACTIE 

Kempunt(en} van de nagekomen reactie: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Hel 6ZW stuit iich aan txj tiet schn|ven van de 

KvK van 4 juni. 

Zic commentaar bij KvK nr 8. 

Betreurt dat de snelwegenruit rond Eirrdtioven en 

Helmond geen onderdeel meer is van de studie. 

Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) en de 

oostlangent. 

Volgnummer 6 ) Afiender: 

Dorpsraad Acht 
NAGEKOMEN REACTIE 

Kenmerk: dsc/EJ017B76 98 

Gedateerd: 8 juli 1998 

Kempuntten) van de nagekomen reactie: Reactie van Bevoegd Geug: 

Voorkeur voor MMA, met uiterste 7org aan 
inpassing. Verdere Invulling in overleg met 
gemeente. Inpassing bij eventueel ander alter
natief moet deicltde kwaliteit hebben als MMA. 

De inpassing van het MMA is in de OTB-fase 

verder uitgewerkt in overleg met de gemeenten 

en omgeving (Bewonersgroepenoverleg en 

informatie-avonden) De kwaliteit die in hel 

MMA neergezet wordt is hierbij uilgangspunl. 

Verzoek Ie voldoen aan artikelen 76 en 1(X1 eer

ste lid Wel geluidhinder. 
In hei kader van het Onhwerp-lracêtiesluit is een 
gedetailleerd akoestisch ondenoek verricht. In 
dit onderzoek zijn alle woningen cq. geluidge
voelige Ijestemmingen binnen de zone van de te 
reconstrueren wegvakken betrokken Het 
onderzoek en de daaruit volgende geluidweren-
de rnaatregelen zijn erop gericht te voldoen aan 
de normen uit de Wet geluklhmder. 

Continuileit landschappelijke, ecologische en 
recreatieve verbindingen waarborgen en verbe
teren. 

Het handhaven en verbeteren waar mogelijk van 

ecobgtsche, recreatieve en landschappelijke verbin

dingen IS een uitgangspunt voor de mitigerende 

maatregelen in de trajectnola [par 6 2) In de OTB 

fase zijn deze maatregelen concreet uitgewerkt. 

Ontzien Rijksmonument de Mispelhoef. Bij de plandetaillering is speciale aandacht 

geschonken aan het sparen van bestaande 

bebouwing, bedrijven en met name rnonumen-

ten Gebleken is dat met een beperkte asver-

schuiving ter plaatse van Mispelhoef dit monu

ment kan blijven gespaard. Zelfs het talud van 

de rijksweg blltft ongewijzigd. 
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Volgnummer 64 Afiender 

Projeclgroep Lievendaal 

NAGEKOMEN REACTIE 

Kenmerk: -

Gedateerd: 27 juli 199B 

KempuntCen) van de nagekomen reactie: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Verzoek! om uitbreiding snelweg aan westïi|de 

om jonge aanplant, klnderfroenJerij en oplei

dingscentrum te ^ r e n . 

Ook aan de westzijde «an de bestaande weg lig

gen belangen (volkstuinen, jachthaven, gol'-

baan) Gekozen ss voor symmetnsche verbre

ding en ruimtebesparende vormgeving van het 

dwarsprofiel. 

Bomen voor geluidssctierm zorgen voor beter 

zichl, filteren stofdeeltjes en vangen C02 op. 
In de OTB-fase wordt zorg tiesteed aan een 

goede inpassing aan de bewonersiijde van 

geluidwerende voorzieningen. Beplanting vormt 

hier een onderdeel van Bomen worden overigens 

niet gerekend tot geluidwerende voorzieningen. 

Zijtak Strijp kan afgesloten worden; bereiktïaar-
heid via de Noord-Brabantlaan is goed. 

Uit verkeerskundig onderzoek Is gebleken dat de 

zijtak Stnjp niet kan wonJen gemist om Eindhoven 

op adequate wijze bereikbaar te houden 

Volgnummer 65 Afzender: 

Buurtverenigirjg De Kraal en 

belangenvereniging De Voldijn, 

Aalit-Waalre (Dhr Van den Avoort) 

Kenmerk: - REACTIE AAN MINISTERS 

Gedateerd: 21 september 1998 

KernpunKen) van de nagekomen reactie: Reactie van Bevoegd Gezag: 

De gevolgde procedure met een NNI-tase gaat 
voorbij aan de door de wet geSiste open belan
genafweging en mogelijkheid tot inspraak De 
beslissing van hel Bevoegd Gezag om in de ver
dere procedure alleen verbredingsalternatieven 
uit te laten werken is genomen op grond van 
onvolledige, deels foute gegevens. Een door 
inspreker voorgestelde 4n2 oosttangent zou 
nader op effecten moeten worden onderzocht. 

Zie ook A. Notitie Nieuwe Infrastructuur en de 

Oosttangent. 

Volgnummer 66 MêÊÊm 
Kamer van Koophandel en fabrieken 
Oost-Brabant 

(drs BAS Pollman) 

Kenmerk: Wvet/BB NAGEKOMEN REACTIE 

Gedateerd; 38 september en 16 december 1999 

Kempuntfen) van de nagekomen reactie: Reactie van Bevoegd Gezag: 

KvK pleit in aanvulling op inspraak reactie van 9 Zie A. Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) en de 

juni 1998 (zie nr. 8) voor integrale aanpak voor Oosttangent, 

onderzoek naai oosttangenl 
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Volgnummer 67 Afzender: 

Dr J.L.M, van der Beek 

Tollenslaan 1 

5611 LS Eindhoven 

Kenmerk: - NAGEKOMEN REAaiE 

Gedateerd: 30 november 1999 Reactie aan RWS directie Noord Brabant 

Kernpunt(en) van de nagekomen reactie: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Wil dat op korie termijn iets gedaan wordt bij de In het vooriiggende plan wordt daar In voorzien 

stoplichten bij Leenderheide. en vindt kruislings vrije uitwisseling plaats van 

het verkeer op de hoofdri|l>anen van de A3 en 

de A67 In het project spitsstroken werd voor

uitlopend op het project Randweg Eindhoven 

reeds enige verbetering In de doorstroming 

bewerksteliigd 

Volgnummer 68 Afzenden 

Dhr W. Holdrinel 
Fk>ralaan Oost 126 

5643 )D Eindhoven 

Kenmerk: - NAGEKOMEN REAaiE 
Gedaleard: 3 november 1999 Reactie aan Ministerie van V & W 

Kernpuiit(en) van de nagekomen reactie: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Verl>etering van de snelwegen is effectiever De mogelijkheid van een grote ruit om 

door een gnjte ruit nand Eindhoven aan te leg Eindhoven is In de studiefase onderzocht. 
gen (Even Doorsparen Variant) Om de A2 te Hierover is gerapporteerd m de Nota Nieuwe 

ontlasten is het nog effectiever om de weg langs Infrastructuur (NNI). Zie ook A Op knkken van 

de ZWVop te krikken. de weg langs de ZWV is met aan de orde in het 

kader van de verbetering van de snelwegen 

rond Eindhoven 

Volgnummer 69 Afzenden 

Werkgroep "Verkeer Bogardeind" 
Bogardeind 172 

5664 EN Celdrop 

Kenmerk: - NAGEKOMEN REACTIE 

Gedateerd: 21 januari 1999 Reactie aan RWS directie Noord Brabant 

Kempunt(en) van de nagekomen reactie: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Oe werkgroep vindi de aanleg van de oosttan- In het Standpunt van Bevoegd Gezag is tMC niet 
gent noodzakeii|k voor gekozen 

Zie A NNI en de oosttangent 
153 

Volgnummen 70 Afzender: 

Eindhovense Jachtvereniging Beatnn 

De Glazenmaker 62 
5506EP Veldhovpn 

Kenmerk: - NAGEKOMEN REACTIE 

Gedateerd: 13 april 2000 Reactie aan RVi/S directie Noord Brabant 

Kempunt(en) van de nagekomen reactie: Reactie v in Bevoegd Gez«g: 

Vraagt aandacht voor de geluidbelasting van de In het akoestische onderzoek in het kader van 

woning van de Havenmeester. het OTB Is de geluidbelasting van deze woning 
onderzocht. 
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Volgnummer: 71 Afiender: 

Dhr. 0. Jansen 

Mercunus 2 

5505 NX Veldhoven 

Kenmerk: - NAGEKOMEN REACTIE 

Cedileerd: 21 januari 1999 en 23 |uli 2000 Reactie aan RWS directie Noord Brabant 

Kernpunt<en} van de nagekomen reactie: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Pleit voor de aanleg «an een oosttangent Met Zie A NNI en de Oostlangent 

een doortrekking door de Strabrechtse Heide 

Volgnummer: 72 Afïender: 

Broeders van Liefde 

Aalsterweg 289 

5644 RE Eindhoven 
Kenmerk: - NAGEKOMEN REACTIE 

Gedateerd; 15 december 2000 Reactie aan RWS directie Noord Brabant 

Kempuntten) van de nagekomen reictle: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Vraagt beperking van hel ruimtebeslag van de In het ter visie liggende ontwerp is het ruimte

aansluiting, welke hel landgoed Eikenburg aan beslag verder beperkt. Landgoed Eikenburg 

tast Een halve aansluiting lal voldoende lijn wordt daardoor ontzien f en hatve aansluiting is 

Voor het landgoed dient de geluidbelasbng tot uit verkeerskundige en verkeersveiligheid over

55 de(A) te worden terug gebracht. wegingen niet wenselijk. 

Geluid !ie inspraak reactie nr 5. 

Volgnummer: ?3 Afzender 

FPJ.M van der Kfuijs 

Broekerstraat 16 

5559 CW Leende 
Kenmerk: - NAGEKOMEN REACTIE 

Gedateerd: 28 september 1999 Reactie aan Inspraakpunt 

KempuntCen) van de nagekomen reactie: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Vraagt om een eitra op- en afrit bij de aanslui Onderhavige aansluiting valt buiten het gebied 
ting Geldrop. Dit om het kruisen van de weg van de RandvKegen Eindhoven. 

Heeze Geldrop te voorkomen. 

Volgnummer: 74 Afiender Brabantse Milieu federatie/Platform 

tangenten Eindhoven. P van Poppel 

Postbus 591 

5000 AN Tilburg 

Kenmerk: - NAGEKOMEN REACTIE 

Cedateeid: 26 januari 1999 Reactie aan inspraakpunt 

Kempunt(en) van de nagekomen leactle: Reactie van Bevoegd Geiag: 

Aanleg van noord- en oosttangent is onge

wenst. Met het huidige voorstel kunnen de pro

blemen van het doorgaande verkeer op de rand

wegen adequaat worden opgelost. 

Waarvan ade. Zie ook A. NNI er̂  de oosttan-

gent. 

De relatief beperkte problemen van het verkeer 

aan de oostiijde van Eindhoven rechtvaanjigde 

geen nieuwe randweg hier. 

Waarvan acte. 



Volgnummer: Ti Afzender 

Familie R. MItlendorf 

Jennerlaan 28 

SÖM DT Eindhoven 

KMimertc: - NAGEKOMEN REACTIE 

Cedatserd: 24 december 2000 Reactie aan RWS directie Noord Brabant 

KernpunHen) van de nagekomen reacUt: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Ver7oek om adequaat geluidwerende maatrege

len aan de noordzijde van de A67. 

In het kader van het Or^twerp-tracébesluit is een 
gedetailleerd akoestisch onderzoek verricht In dit 
onderzoek iijn alle wontngen cq geluidgevoelige 
beslemmingen binnen de zone van de te recon-
stnjeren wegvakken betrokken. Het onderzoek en 
de daaruit volgende geluidwerende maatregelen 
zijn erop gericht Ie voldoen aan de normen uit de 
Wel geluidhinder. 

In hel MMA IS deze normering aangescherpt De 
minister van Verkeer en Waterstaai heeft namelijk 
In het standpunt voor de Randweg Eindhoven 
aangegeven dat als streefwaarde voor de geljids-
belasbng 55 da(Aj zal worden aangehouden 
Indien dit niet haalbaar is, bijvoorbeckJ om dod-
mabgfreidsredenen, zal minimaal mei de verkeers-
prognoses voor 2020 de situatie van 1994 moeten 
teruggebracht. Het OTB bevat de resultaten van 
dit akoestrtch onderzoek en een bijbehorend over
zicht van de akoestische afschermingen 

Volgnummer: 76 Afzender Vereniging Poot van AAeb 

J Sillekens 
Severeind 5 
5502 PW Veldhoven 

Kenmerli: - NAGEKOMEN REACTIE 
Gedateerd: 12 oktober 1998 en 18 januari 1999 fieactleaan Ministerie van V & W 

Kernpunl(en) van de nagekomen reactie: Readie van Bevoegd Gezag: 

De voof gedragen oplossingen vrwir de ver

keersproblematiek rond Eindhoven is niet juist, 

omdal deels met foute gegevens ts gewerkt. 

In de Tra|ectnota/MER is gebruik gemaakt van 

de in die tijd actuele verkeerscijfers en toekomsl-

venwacbtingen voor het verkeer. Met gehanteer

de verkeersmodel is met deze gegevens gevuld 

Voor het QT8 zijn nieuwe prognoses gemaakt op 

basis van gewijzigde toekomstverwachtingen. 

Er is geen goede inspraak mogelijkheid geweest 

voor omwonenden. 

De inspraakmogelijkheid heeft conform de tra

céwet plaatsgevonden. 

De oplossing voor Eindhoven (A2/A67) en de 

oplossing A69 richting Valkenswaard kan met 

los van elkaar gezien worden. 

Inmiddels is besloten op de A69 niel aan te leg

gen. Zie standpunt minister Verkeer en Water

staat, voorkeur voor zogenaamde nulalternatief 

De aanleg van een oosttangent is eftecbever 

en goedkoper. 

Zie A. NNI en de oosttangent 

Een mogelijkheid is om de westtangent verdiept 

aan te leggen, om de geluidproducüe te beper

ken. 

Vanaf de start van de Trajectstudie (startnoti

tie) IS aangegeven dat dure kunstwerken (tun

nels, verdiepte liggingen) alleen worden gere

aliseerd als dit substantiële voordelen heeft en 

bi| een traditionele bouwwijze onaanvaardba

re (milieu) -consequenties optreden. Ter hoog

te van de westlangent zijn deze consequenties 

niet aanwezig Middels geluidwerende voor

zieningen kan worden voldaan aan de normen 

van de Wet geluidhinder; een dure verdiepte 

ligging is daarmee niet doelmatig en maakt 

dan ook geen onderdeel uil van de plannen 
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2.4 Ingekomen mondelinge inspraak op TN/MER 

op hoorzitting dd 9 juni 1998 

1 Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost-Brabant, 
W. Vetter, Postbus 735. 5600 AS Eindhoven 

2 Broeders van Liefde, Eikenburg 
W. Vetter Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 

3 Bewoners Ooievaarsnest 
R.E.M. Mignet, Herinkhave 21, 5655 JL Eindhoven 

4 ir J.M.J. van Lieshout, Herinkhave 20, 5655 )L Eindhoven 
5 A.E. Fitzpatfick, Herinkhave 19, 5655 JL Eindhoven 
6 A.M.H.J. van Nierop, Herinkhave 12, 5655 JL Eindhoven 
7 A.R.J. Bruins Slot. Herinkhave 11. 5655 JL Eindhoven 
8 Vereniging 'Poot van Metz Eindhoven' 

K.F. Bastiaansen Vloeteind 37, 5202 PT Veldhoven 
9 B.P- Bogaard, Vloeteind 17 5502 PT Veldhoven 
10 Hoveniersfaedrijf De Noo BV, 

hr Pelle, Peter Zuidlaan 22, 5502 NH Veldhoven 
11 Milieugroep Veldhoven, 

E.D. van Veldhuizen. Huijgenshof 6, 5506 NP Veldhoven 
12 ing. J. Noels, Maria vsn Bourgondiëlaan 8, 5583 XE Waalre 
13 Brabantse Milieufederatie, 

M. Visser Postbus 591, 5000 AN Tilburg 
14 Belangenvereniging 'De Voldijn', 

J.L.H. Staaijen, Resedalaan 46, 5582 AB Waalre 
15 IVN Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie. 

Afdeling Nuenen c.a., FC. Weimar Refelingse, 
Erven 16, 5672 TD Nuenen 

16 dr W. van der Velden. Floralaan-West 161, 5644 BJ Eindhoven 
17 J. Houkes, Jennerlaan 12, 5644 DT Eindhoven 
18 Dorpsraad Acht, 

J.C, van der Werf, Zaanstraat 31. 5626 DA Eindhoven 
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Mondelinge inspraakreadies 

Hoonittjng 9 juni 1998 

Volgnummer: mondeling 1 Afzender: 

Kamer van Koophandel en Fabrieken 

Oosl-Brabant 

W. Vetter 

Kenmerk: - Postbus 735 

Gedateerd: 9 juni 1998 5600 AS Eindhoven 

KernpunKen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Zie schrittelijke inspraak reactie nr 8 Zie reactie bi| inspraakreacbe nr. 8. 

Volgnummer mondeling 2 Atiender: 

Broeders van Liefde, Eikenburg 
Y/ Vetter 
AaHlerweg 289 

Kenmerk; - 5544 RE Eindhoven 

Gedateerd: 9 tuni 1998 

KtmpunKen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Zie schriftelijke inspraakreaclie nr 5. Zie reactie bij inspraak reactie n' 6 

Volgnummer, mondeling 3 Afzender 

Bewoners Ooievaarsnest 

R.E.M Mignol 

Herinkhave 21 
Kenmerk: - 5655 IL Eindhoven 

Gedateerd: 9 juni 1998 

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

Zie schriftelijke inspraakreactie nr 9 Zie reactie bij inspraak reactie nr 9. 

-Volgnummer: mondeling 4 Afzender 

ir 1 M j . van Lieshout 

Herinkhave 30 

5655 JL Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 9 juni 199S 

KernpunKen] van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Zie schrilteiijke in spraak reactie nr 13 Zie reactie bi| inspraak re actie nr 1 3 

volgnummer: mondeling 5 Afzender 

A.E. Fitzpatrick 

Herinkhave 19 

5655 JL Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 9 |uni 1998 

Kempunt<en) van da litspraak: Reactie van Bevoegd Ceug: 

Zie schrifleli|ke inspraakreactie nr. 35 Zie readie bij inspra(il<rractie nr. 35. 
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Volgnummer: mondeling 6 Afzenden 

Afiendet; A.M.H.J. van Nierop 

Herinkhave 13 

5655 JL Eindhoven 

Kenmerkr -

Cedateeid: 9 juni 1998 

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

Met het oog op hel behoud van hel huidige 

woon- en leefmilieu aan de Hennkhave, vormt 

de aanleg van een oosttangent vomit degelijk 

een goed alternatief. 

Zie A. Notitie Nieuwe (ntrastiucluur INNI) en de 

oosttangent, 

Het kostenaspect mag niet doorslaggevend z\\n 

voor de keuze van een alternatief, er dienl 

tevens aandacht uit te gaan naar landschappe

lijke waarden 

De in het Standpunt neergelegde keuze vormt 

een integrale afweging van alle aspecten in rela

tie met de alternatieven die de Trajectnola/MER 

ii|n beschreven en beoordeeld zijn. 

Rijkswaterstaat dient duidelijke en volledige 

intor-matle te verstrekken over mogelijke rege

lingen ter compensatie van de waardedaling van 

woningen van gedupeerden 

Zie fl Schadevergoeding 

Volgnummer: mondeling 7 Afzender 

A.RJ. Bruins Slot 
Herinkhave 11 
5655 JL Eindhoven 

Kenmerk: -
Gedateerd: 9 juni 1998 

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

Rijkswaterstaat tjeschiict ten onrechte over het De in het Standpunt neergelegde keuze vormt 
woon- en leefmilieu, londer dat individuen hier een integrale afweging van alle aspecten in rela
Iets tegenin kunnen brengen. tie met de alternatieven die de Traject nota/MER 

zijn beschreven en beoordeeld zijn. Ook de 

gevolgen voor het woon- en leefmilieu, mede in 

relatie met de normen voor de volksgezondheid, 

zijn hierbij betrokken. 
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Volgnummer: mondeling 8 Afzender 

Vereniging 'Poot van Metz Eindhoven' 
K.F Bastiaansen 

Vloeteind 37 
Kenmerk: 5502 PT Veldhoven 

Gedateerd: 9 juni 1993 

Kempunl(en] van de Inipraak: Reactie van Bevo«gd Cezap 

Zie schnttelijke inspraakreactie nr 26. Zie reactie bij inspraak reactie nr 26 



Volgnummer: mondeling 9 Atiender 

6.P Bogaard 
Vloeteind 17 
5502 PT Veldhoven 

Kenmerit: -

Gedateerd: 9 juni 1998 

KempunKen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

De In de Trajectnota/MER beschreven ve^bre-

dtngsalternatieven dragen met bi| aan een ver-

l)etering «an de verkeersdoorstroming en hel 

woon- en leefmilieu in de omgeving van de Pool 

van Met2. Rijkswaterstaat dient bij het boeken 

naar oplossingen [meert rekening te houden 

met de verkeersstromen tussen Veldhoven en 

Eindhoven. 

Het gekozen MMA vormt een veilig en duur

zaam alternatief dal de verkeefsdoorstnammg 

op de njksweg aanzienlijk vertjeterd. Mede hier

door zal er ook minder sluipverkeer op het 

onderliggend wegennet voorkomen 

Oplossingen op de A2 kunnen evenwel geen 

oplossing vormen voor regionale, haaks kruisen

de, verkeersstromen tussen Veldhoven en 

Eindhoven Dit is een verantwoordelijkheid van 

de regionale overheden. 

Rijkswaterstaat dient rekening te houden met de 
tiouw van de woonwijk 'Meerhoven' (6 CXX) a 
7 000 woningen) aan de Veldhovense ii|de van 
Eindhoven De huidige verbinding uanijit deze 
wijk vla de Anthonie Fokker weg naar Eindhoven 
vorm - vanuit vertieerstechnisch oogpunt - nu 
reeds een 'flessenhals'. 

In het verkeersmodel Is bij het opstellen van de 
prognoses uitgegaan van de aanleg van deze 
nieuwe woonwijk De aansluiting Welschap (A 
Fokkerweg), zoals opgenomen in het OTB. kan 
de toekomstig te venwachten hoeveelheid ver
keer verwerken. 

Het doortrekken van de Meerakkerweg in 
Eindhoven onder de Poot van Metz door naar 
de rotonde op de Noord-BrabantI aan/ 
Heerbaan, twtekent een onacceptabele aanslag 
op hel woon- en leefmilieu in de woonwijk 
'Zeelsl-Oost' en lal noch op korte noch op 
lange termijn een oplossing bieden voor de ver
keersproblematiek ter plaatse. 

Het realiseren van deze locale verbinding is geen 
verantwoordelijkheid van het Rijk maar van de 
gemeente Eindhoven. 

Rijkswaterstaat dient (alsnog) antwoord te 
geven op de tijdens de vooriichtingsbi|eenkom
sten gestelde vraag welke woningen bl) welk 
alternatief moeten worden geamoveerd als 
gevolg van de reconstnjctie «an de tangenten 

In het OTB is een overzicht opgenomen van 

woningen die ten behoeve van de reconstructie 

van de Randweg dienen te worden geamo

veerd. 

9 
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Volgnummer mondeling 10 Afiender 

Hoveniers bed rijt De Noo BV 

hr Pelle 

Peter Zuidlaan 22 

Kenmerk: - 5502 NH Veldhoven 
Gedateerd: 9 |uni 1998 

Kempunt{en) van de Inspruk: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Hoveniersbed rijf De Noo BV vfenst tijdig te wor

den geïnformeerd over de (on)mogelijkheid lo l 

handhaving van bedoeld bedrijf en bijbe-horend 

woonhuis bij reconstructie van de tangenten. 

Genoemd bedrijf/woonhuis kan, op grond van 

de reconstructie van de Randweg, blijven 

gehandhaafd. Hierover is betrokkene reeds 

geïnformeerd. 

Met het oog op het voortbestaan van 

Hoveniers bed rijf De Noo BV en hel woon- en 

leefmilieu ter plaatse, dient de reconsliuclie van 

de tangenten ter hoogte van de Veldhovense 

Peter Zuidlaan verdiept te worden aangelegd. 

Indien verdiepte ligging niet mogelijk blijkt, 

nxiet Rijkswaterstaat een constructie op maai

veld hoogte nastreven. 

Vanaf de start van de Trajectstudie Istartriotitie} 

IS aangegeven dal dure kunstwerken (tunnels, 

verdiepte liggingen) alleen worden gerealiseerd 

als dit suljstantiele voordelen heeft en bij een 

traditionele bouwwijze onaanvaardbare (milieu) 

-consequenties optreden. Ter hoogte van de 

Poot van M e ö zijn deze consequenties niet aan

wezig. Middels geluidwerende 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. Aanleg op maai

veld zou grote gevolgen hebben voor de vele 

kruisende verbindingen 

Verbreding van de tangenten ter hoogte van de 
Peter Zuidlaan is theoretisch mogelijk binnen de 
61 meter van de huidige autosnelweg {waarbij 
voor middenstroken en bermen ca. 20 meier 
t>esi:hikbaar blijft) Aankoop van dure grond en 
enorme ophogingen kunnen hiermee worden 
voorkomen 

Bij de plandelaiilermg is speciale aandacht 

geschonken aan ruimtebesjjarende oplossingen. 

Zo is het dwarsprofiel versmald door het wegla

ten van de bomenrij in de lussenbermen. 

Reconstructie van de Randv^eg binnen de huidi

ge rijksgrenzen is evenwel niet mogelijk. 

Bij de aanleg van het viaduct tussen de Heistraat 
en de Meerakkerweg d«nt Rijkswaterstaat - in 
overleg met de gemeente Veldhoven - rekening 
te houden mei de belangen van Hoveniers-
bedrijf De Noo BV Constructie van bedoeld via
duct mag er niet toe leiden dat het Hoveniers-
bedrijf en bijbehorend woonhuis hierdoor scha
de lijdt/lijden 

Genoemde onderdoorgang staat los van de 
reconstructie van de Randweg en lat ook eerder 
worden gerealiseerd Dit project wordt uitge
werkt onder verantwoordelijkheid van de regio
nale overheden Veldhoven en Eindhoven. 
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Volgnummer; mondeling 11 Afzender: 

Milieugroep Veldhoveif 

E.D. van Veldhuizen 

Huijgenshof 6 

Kenmerk: • 5506 NP Veldhoven 

Gedateerd: 9 juni 199B 

KempunICen) van de Inspraak; Reactie van Bevoegd Gezag: 

Zie schriftelijke inspraak reactie nr. 45 Zie reactie bij in spraak reactie nr 46 



•I KH^nini 

Volgnummer mondeling 12 Afzender 

ing, J Noels 

Maria van Baurgondièlaan 8 

5583 XE Vi/aalre 

Kenmerk: -

CBtUteerd: 9 juni 199S 

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

Zie schrifteliike inspraak reactie nr. 36. Zie reactie bij Inspraakreactke nr. 36, 

Volgnummer: mondeling 13 Afzender: 

Brabantse Milieufederatie 
M Visser 
Postbus 591 

Kenmerk; - 5CX)0 AN Tliburg 

Gedateerd: 9 jum 1998 

KempunKen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Zie sthrifteliike inspraaltreactie nr 49 Zie reactie tHj inspraak reactie nr 49. 

Volgnummer mondeling 14 Afzender 
Belangenvereniging 'De Voldijn' 
J.L.H. Staaijen 
Resedalaan 46 

Kenmerk: • 5582 AB Waalre 

Ced*teerd:9junt1998 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ce zag 

Zie schriftelijke inspraakreactie nr, 19. Zie reactie bij inspraakreactie nr. 19. 

^ ^ ^ 
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Volgnummer mondeiing 15 Afzender 
IVN Vereniging voor Natuur- en Milieu-educa-
tie, Afdeling Nuenen c.a. 

F.C. Welmar 

Kenmerk: - Refelingse Erven 165 

Gedateerd: 9 juni 1998 5673 TD Nueren 

Kernpiint{en] vtn de Inspraak; Reactie van Bevoegd Gezag: 

Zie schriftelijke inspraak reactie nr 16 Zie reactie bij inspraak reactie nr 16. 
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Volgnummer: mondeling 16 Afiender 

dr W. van der Velden 

Floralaan-West 161 

5644 B) Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 9 juni 1998 

Kernpunt(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Geiag; 

In het belang van een goede verkeersafwikke-

ling in zuidelijke richting (naat aelgie) verdient 

aanleg van een oosttangent aanbeveling. 

Bijkomend voordeel van een oosttangent 

bestaat eruit dat daarmee rxik stadsbewoners 

vanuit hun auto kunnen genieten van de natuur, 

vfdarioe zij normaliter mei komen. 

Zie A Notitte Nieuwe Infrastructuur (NNI) en de 

oosttangent. 

De in de Traject nota/MER beschreven recon

structie ter plaatse van de Prof. Holstlaan i^ als 

'waanzinnig' te l>esternpelen daar bedoekle re

constructie leidt tot het verdwijnen van de afslag 

van de Aalsteriiweg, waardoor ten behoeve van 

de A69 halverwege het knooppunt De Hogt een 

entra afïlag moei worden gecreëerd. 

In het OTB blijft de aansluiting Aalsterweg 

gehandhaafd De zuidtangent blijft op de huidi

ge hoogte gehandhaafd; de kruising Prof. 

Holstlaan blijft op maaiveld gelegen. Een en 

ander op grond van de inspraak reacties. 
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Volgnummer: mondeling 17 Afzender 

J Houkes 

Jennetlaan 12 

5644 DT Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 9 |uni 1998 

KempiinKen} van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

In plaats van de reconstructie van de zuidtan

gent bij het knooppunt Leenderhelde op een 

hoogte van 12 meter boven maaiveld te realise

ren, dient deie te worden gerealiseerd op een 

hoogte van 13 meter onder maaiveld. O'lzalhet 

(woon- en leef)milieu ter plaatse ten goede 

komen. 

Vanaf de start van de Trajectstudie Islaftnotitie] 
IS aangegeven dat dure kunstwerken (tunnels, 
verdiepte liggingen) alleen worden gerealiseerd 
als dit sutïstantiele voordelen heeft en l>ij een 
traditionele bouwwij ie onaanvaardbare 
(milieu)-consequenties optreden Ter hoogte 
van Leenderhelde zijn deze consequenties niet 
aanwezig. Middels geluidweiende voorzienin
gen kan worden voldaan aan de nonnen van de 
wet geluidhinder; een dure tunnel is daarmee 
niet doelmatig en maakt dan ook geen onder
deel uit van de plannen. De fly-over richting 
Maastncht ligt ten zuiden van het huidige 
knooppunt. Door aanpassing van het trajeclno-
ta-ontwerp van de verbindingsweg AntwCfpen-
Venlo komt de fly-over slechts 2 m hoger te lig
gen dan de tsestaande op ca 6 m tioven maai
veld gelegen hoofdrijbaan. 

Met betrekking tot het knooppunt De Hogt en 

de aansluiting van de weg vanuit Hasselt dient 

Rijkswaterstaat het alternatief van aansluiting op 

de weg bi| Leende (nchting Valkenswaard} 

nader te onderioeken. 

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

De relatie Leende - Valkenswaard valt in dit 
kader buiten de scope van de Randweg 
Eindhoven. 

s 

Volgnummer mondeling 18 Afzender: 

J.C. van der Werf 

Zaanstraat 31 

5626 DA Eindhoven 
Kenmerk: -

Gedateerd: 9 juni 1998 

KerT)punt(en] van de I n i p n ^ Roactie van Bevoegd Gezag: 

Zie schriftelijke inspraak reactie nr 31 Zie reactie bij inspraakreactie nr. 31. 
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Ontwerp-Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven 

2.5 Hoofdlijnen uit de inspraak inzake het Ontwerp-tracébeslult, 
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat 

2.6 Bestuurlijke adviezen Ministerie OC en W, 
provincie Noord-Brabant, gemeenten, 
SRE en waterschap De Dommel 

2.7 Schriftelijke inspraakreacties op het Ontwerp-tracébeslult 

2.8 Mondelinge inspraakreacties op het Ontwerp-tracébeslult 
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2.5 Hoofdlijnen uJt de inspraak, 
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat 

Hoofdlijnen uit de inspraak inzake het 

Ontwerp-tracébesluit 
A2/A67 Randweg Eindhoven 

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat 
Postbus 30316 
25CX) GH Den Haag 
telefoon 070-351 96 00 
www.insp raak ve nw.nl 

murl2002 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 
Ontwerp-tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven 
Herkomst van de reacties 
Centrale thema's 

2 Woon- en leefmilieu 
Sli ff ertsestraat 
Zeelst/Ve ld hoven 
Ooievaarsnest 
Voldijn/Aalst/Waalre 
Ei ken burg/De Roosten 
Best 

3 Verkeersinfrastructuur en mimtelljke Inpassing 
Fietspaden 
Aansluiting Philips High Tech Campus 
Veiligheid 
N atu u rco m pe n sat ie 

4. Alternatieven 
Oosttangent 
Tunnel 

Bijlage I Alfabetisch overzicht van insprekers 
Bijlage II Numeriek overzicht van insprekers 
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Inleiding 

Ontwerp-tracébesiuit A2/A67 Randweg Eindhoven 
De files op de A2/A67 Randweg Eindhoven nemen nog steeds toe. Om de files 
op korte termijn te verminderen en op lange termijn op te lossen, werkt 
Rijkswaterstaat momenteel aan twee plannen. Op de korte termijn legt 
Rijkswaterstaat in de periode van medio 2002 lol 2003 op de randweg vanaf 
de aansluiting Eindhoven Welschap tot aan knooppunt Leenderheide zoge
naamde spitsstroken aan. Voor de lange termijn zijn oplossingen venwerkt in 
het Ontwerp-tracébesiuit A2/A67 Randweg Eindhoven (OTB), Hierin zijn de 
plannen uitgewerkt voor de ombouw van de bestaande autosnelweg van twee 
naar vier rijbanen vanaf knooppunt Batadorp tot voorbij knooppunt 
Leenderheide Hierbij fungeren de twee middelste rijbanen als hoofdrijbanen 
voor het doorgaande verkeer. Op de hoofdrijbanen is geen uitwisseling van 
verkeer mogelijk, omdat deze rijstroken niet zijn aangesloten op het onderlig
gend wegennet. De twee buitenste rijbanen vormen de parallelbanen en zijn 
bedoeld voor het regionale verkeer. 

Gedurende de periode 17 december 2001 tot en met 11 februari 2002 heeft 
het Ontwerp-tracébesiuit A2/A57 Randweg Eindhoven ter inzage gelegen. Op 
grond van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht is een ieder 
in deze periode in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze op de inhoud 
van het Ontwerp-tracébesiuit A2/A67 Randweg Eindhoven schriftelijk en/of 
mondeling kenbaar te maken. 

Herkomst van de reacties 
Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat heeft 62 inhoudelijk verschillende 
schriftelijke reacties ontvangen. Daarvan zijn vijf reacties als 'actie' (eenslui
dende inspraak reactie/voorbedrukt formulier) aangemerkt. Van deze acties 
hebben respectievelijk 3, 5, 3, 8 en 7 personen gebruik gemaakt. Daarnaast 
hebben 14 insprekers gebruik gemaakt van de mogelijkheid mondeling te rea
geren tijdens de openbare hoorzitting, welke is gehouden op 15 januari 2002 
te Eindhoven. 

Onderstaande tabel geeft een nadere specificatie van de herkomst van de ver
schillende mondelinge en schriftelijke inspraakreacties weer. Insprekers die 
zowel mondeling als schriftelijk hebben gereageerd, zijn door het Inspraakpunt 
Verkeer maar één keer in de tabel opgenomen. 

ISS^^HTt^^^^H^^^^^^^^^H 
Caicgof i t liMprekei GrgoHiBn Ufflbuit tuuid-

• tX lHl 

NoiKd-

HoDind 

Iiud-

Helluid 

Tatul 

lndivl<tu«lc imprekti 0 0 35 0 0 35 

Buurt- /bewone tsvci f n igl ng 0 0 8 0 1 9 

Ondernemer 1 2 0 0 Ë 

Belangenorganisatie ondememer 0 0 0 0 2 

Agr ï i i i che ondernemei 0 0 0 0 1 

Gemeente 0 0 0 0 1 

RIjli 0 0 0 0 1 

Natuur- en Ml l leuorgin lsal ies 0 0 0 0 3 

Maalschoppelijke instell ingen 0 0 0 0 1 

Sport en Recreatie 0 0 1 0 5 

Politieke paitl|en 0 0 0 0 3 

Tola l l 1 2 62 1 1 67 



Centrale thema's 
De voornaamsle belangen van omwonenden van de A2/A67 die in het geding 
zijn, zijn rust en daarmee indirect gezondheid. Er is veel bezwaar tegen de 
gehanteerde normen voor geluid en er worden vragen gesteld bij de te treffen 
geluidswerende voorzieningen. De oplossing van het fileprobleem in de regio 
Eindhoven ziet menig inspreker dan ook niet in verbreding van de randweg. Dit 
heeft alleen maar een toename van stank, geluidsoverlast, visuele hinder en 
luchtverontreiniging tot gevolg. De voorkeur gaat uit naar de aanleg van een 
Oosttangent die door het tjevoegd gezag eerder in de procedure is afgewezen. 
Ondertunneling van de A2/A67 van knooppunt Batadorp tot knooppunt 
Leenderheide wordt ook door menig inspreker voorgesteld. 

De reacties die betrekking hebben het woon- en leefmilieu van de bewoners in 
de regio Eindhoven zijn onderverdeeld naar woongebied. De reacties die 
ingaan op alternatieven voor verbreding van de randweg zijn onderverdeeld in 
de Oosttangent en een tunnel. Daarnaast zijn de reacties inzake verkeersinfra
structuur en ruimtelijke inpassing ingedeeld in fietspaden, veiligheid en natuur
compensatie. 

Woon- en leefmilieu 

SI Iff ertsestraat 
De bewoners aan de Sliffertsestraat maken bezwaar tegen het verbreden van 
de A2 omdat de geluidsoverlast, de stank en de luchtverontreiniging alleen 
maar zal toenemen. 

Zeelst/Veldhoven 
Het woongebied van Zeelst-Oost zal nog onleefbaarder worden door de toe
nemende geluidsoverlast en milieubelasting vanwege de aanleg van spitsstro-
ken, verbreding van de A2 en aanleg van kunstwerken (veroorzaakt door 
bouwverkeer). Daarnaast zal het woongebied een ontoelaatbare geluidsover
last ondervinden door de combinatie van een stijgende parallelweg tussen de 
Blaarthemseweg en Akkereind, een te laag geluidsscherm, het optrekkend 
vrachtverkeer en de klankbordwerking van het hoge geluidsscherm aan de 
oostkant van de parallelweg. 

Er is tevens bezwaar gemaakt legen de verhoging van de maximumsnelheid 
van 100 km/uur (AAAAA-variant) naar 120 km/uur. De bewoners willen een 
maximumsnelheid van 90 km/uur op de hoofdrijbanen om zodoende een bete
re doorstroming, minder geluid en minder uitstoot van uitlaatgassen te 
bewerkstelligen. 

Een aantal reacties heeft betrekking op de geluidsscheri len. Het Sint Joseph zie
kenhuis wil graag transparante geluidsschermen en een aantal bewoners vragen 
zich af, waarom de schermen onder een hoek van 10 graden geplaatst worden. 
Bij het gehanteerde geluidsonderzoek van TNO worden vragen gesteld. Tevens 
wordt geëist dat de toezegging van Minister Netelenbos aan de Tweede Kamer, 
inzake het geluidsniveau in 2020, in het Tracébesluit wordt opgenomen. 

Ooievaarsnest 
Ter plaatse van het Ooievaarsnest ontstaat ten opzichte van de huidige situa
tie een verslechtering wat betreft de visuele hinder van de A2. De rand van de 
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weg, die verhoogd is gelegen, bevindt zich nu op een afstand van circa 75 
meter van de gevel van de dichtstbijzijnde woningen. In de nieuwe situatie 
wordt die afstand circa 50 meter Aangezien bovendien op de taluds de hoogst 
noodzakelijke geluidsschermen zullen worden geplaatst, wordt de visuele hin
der hierdoor extra vergroot. Door diverse bewoners is in een eerder stadium 
gevraagd de weg ter plaatse van het Ooievaarsnest in westelijke richting op te 
schuiven naar het bedrijventerrein de Run. 

De bewoners menen dat het onderzoek naar de luchtkwaliteit volstrekt willekeu
rig is verlopen, met name met betrekking tot de (toekomstige) neerslag van kan
kerverwekkende fijne stofdeeltjes. De neerslag van fijne stofdeeltjes is van een 
groot aantal factoren afhankelijk, zoals intensiteit en snelheid van het verkeer, 
temperatuur, windrichting en afstand tot de weg. Om de conclusie te trekken dat 
aan de normen voldaan zal worden is onvoldoende gemeten, zowel in aantal 
metingen als in variatie van de metingen naar tijdstip van de dag, naar seizoen en 
naar afstand tot de weg. Een jaargemiddelde norm zegt bovendien weinig over de 
mogelijke gevaren voor de gezondheid of hinder, aangezien de problemen met 
name tijdens de spits ontstaan, aldus de bewoners van het Ooievaarsnest. 

Voidijn/Aalst/Waalre 
CDA Waalre wil een meer concreet overzicht krijgen van de geluidsschermen 
die geplaatst worden langs de zuidzijde van de A2/A67 (het gebied van de 
gemeente Waalre), in welk stadium van de reconstructie dit zat gebeuren, hoe 
deze geluidsschermen zijn geconstrueerd en wat het te verwachten effect is. 

Uit het OTB zou blijken dat op geen enkele wijze tegemoet kan worden geko
men aan de normering zoals gesteld in de Wet geluidhinder Bovendien wordt 
de streefwaarde van 55 dB(A) op 4,5 meter hoogte derhalve overschreden. 
Aangegeven wordt dat om reden van doelmatigheid (kosten versus effect) is 
afgezien van verdere afscherming ter plaatse om terug te gaan naar de Wet 
geluidhinder en de grenswaarde van 55 dB(A). maar inmiddels is er sprake van 
een toename van een slecht woon- en leefklimaat. 

Eikenburg/De Roosten 
^ Veel bewoners van Eikenburg en De Roosten maken bezwaar tegen de toege

paste normwaarde van 55 dB(A) als ontwerpdoelstelling voor het OTB. 
Volgens hen is het alleszins gerechtvaardigd en mogelijk om binnen de moge
lijkheden van de Wet geluidhinder een normwaarde voor de geluidsbelasting 
van 50 dB(A) vast te stellen voor het definitieve ontwerp. Daarmee wordt recht 
gedaan aan de bedoeling van de Wet geluidhinder om 50 dB(A} na te streven 
als een 'optimale' normwaarde, mede uit oogpunt van de gezondheidsrisico's. 
De reconstructie van de randweg is zodanig ingrijpend met een uitbreiding van 
bet aantal rijbanen van vier naar tien respectievelijk van zes naar twaalf, dat 
hier kan worden gesproken van een nieuwe weg, waardoor de Wet geluidhin
der de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) aanbeveelt. De geheel nieuwe 
aanleg van 2x2 rijstroken als parallelbanen met een geheel eigen regime van 
op- en afntmogelijkheden, alsmede de fundamenteel te wijzigen op- en afrit
ten voor het doorgaande verkeer, scheppen een geheel nieuwe situatie. 

De gemeenteraad Eindhoven heeft zich nadrukkelijk uitgesproken voor een 
normwaarde van 50 dB(A} (besluit nr. 142 van 23 juni 1998), alsmede de 
gemeenten Veldhoven en Waalre. Het is derhalve duidelijk dat alom de behoef
te en noodzaak wordt gevoeld om een werkelijke oplossing te bieden voor de 
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geluidsoverlast door een normwaarde van 50 d8(A) te hanteren. 

De op diverse trajecten verhoogde ligging van de A2/A67, in combinatie met 
de windrichting en het intensieve verkeer, zorgt ervoor dat een veel bredere 
zone dan de 600 meter uit de Wet geluidhinder geluidsoverlast ondervindt. 
Ernstige overlast wordt ondervonden tot op zeker 1000 meter afstand van de 
randweg. De problematiek van gezondheidsschade vanwege slaapstoornissen 
is zeer nadrukkelijk aanwezig vanwege de continuïteit waarmee het verkeer 
gedurende de gehele nachtelijke periode doorgaat. In de geluidsberekeningen 
die zijn gemaakt voor het OTB wordt hier onvoldoende rekening mee gehou
den, temeer omdat in het OTB op geen enkele wijze systematische en structu
rele maatregelen worden aangekondigd ter beheersing van de maximale snel
heden. 

Best 
De milieugevolgen van de verdubbeling en uitbouw van de A2 zullen zich doen 
voelen op de woningen/bedrijven aan de Ploegstraat. Dat betreft in het bij
zonder geluid, doch ook waterafvoer/overiast en luchtverontreiniging. De 
geluidbelasting op de gevel zal toenemen tot 55 en 57 dB{A) op 1,5 en 4,5 
meter hoogte. De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt daarmee ruim
schoots overschreden, de streefwaarde van 55 dB{A) op 4,5 meter hoogte 
eveneens. Tenslotte brengt het autoverkeer en de toename daarvan als gevolg 
van weguitbreiding de nodige luchtverontreiniging mee. 

Verkeersinfrastructuur en ruimtelijke inpassing 

Fietspaden 
Aangezien de onderliggende infrastructuur veel gebruikt wordt door fietsers, 
zowel forensen, scholieren en recreanten en met name het Beathxkanaal geen 
extra oversteekmogelijkheden biedt, wordt aangedrongen op het onverkort 
handhaven van alle bestaande fietsverbindingen gedurende de hele bouwperi
ode. Ook na de ombouw van de A2/A67 moeten alle bestaande fietsverbin
dingen in tact blijven. 

Met name de fietsroute aan de noordzijde van de A2/A67 tussen het viaduct 
Prof. Holstlaan en Leenderheide, die onderdeel is van toeristische fietsroutes en 
die ook de kortste verbinding is van Eikenburg-De Roosten met Philips High 
Tech Campus en met de fietsroute Eindhoven-Waalre. Deze route met aanslui
tende tunnels en oversteken in Prof. Holstlaan. Velddoornweg, Aalsterweg en 
Roostenfaan moet optimaal verzorgd en hersteld worden. Op een aantal plaat
sen worden voor fietsers nieuwe voorzieningen aangelegd of bestaande voor
zieningen aangepast om de A2/A67 te kruisen. Het kan hierbij om relatief lange 
fietstunnels gaan, bijvoorbeeld onder knooppunt de Hogt. De veiligheid dient in 
de (zeer lange) fietstunnels en andere doorgangen gegarandeerd te worden. 

Aansluiting Philips High Tech Campus 
In het OTB is als nieuw onderdeel opgenomen een extra aansluiting Sportbos 
op de parallelbanen van de A67, exclusief ten behoeve van Philips High Tech 
Campus. De Brabantse Milieufederatie denkt dat uitbouw van de bestaande 
verbinding Prof. Holstlaan tot een aansluiting minder nieuwe verstoring en 
aantasting van landschap en omgevingskwaliteit oplevert, dan aanleg en 
gebruik van een geheel nieuwe weg en aansluitmg (Sportbos), Hierin wordt ze 
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gesteund door de twwoners van Eikenburg-De Roosten die een directe aan
sluiting van de Prof. Holsttaan op de A67 willen ten behoeve van Eindhoven-
Zuid, Aalst-Waalre en Philips High Tech Campus. 

Veiligheid 
De hoofdrtjbanen worden voorzien van verkeerssignalering (de zgn, matrix-
borden). Aangezien de parallelbanen niet worden voorzien van vluchtstroken 
wordt ervoor gepleit om gelijkertijd ook deze parallelbanen uit te rusten met 
deze matrixborden. Het is aannemelijk dat deze voorzieningen hier al op korte 
termijn een goede dienst zullen bewijzen bij de veilige en continue doorstro
ming van het verkeer op de drukste uren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd 
voor voldoende uitwisselingsmogelijkheden tussen de hoofdrijbanen en de 
parallelbanen voor hulpdiensten. In de tijdelijke oplossing met de vervanging 
van de vluchtstrook door een rijbaan, dienen ook bij calamiteiten tijdens de 
spitsuren alle weggedeelten snel en goed bereikbaar te zijn. 

I 
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Natuurcompensatie 
In de directe omgeving van de wijk Ooievaarsnest zullen een zeer groot aantal 
bomen gekapt moeten worden voor de aanleg van de parallel wegen. De 
natuurcompensatie hiervoor zal plaatsvinden bij de knooppunten Batadorp en 
Leenderheide. Het is m het belang van de bevolking van Eindhoven-Zuid, dat 
als buffer tegen de uitgebreide verkeersoverlast en als compensatie voor het 
verloren gegane groen, zoveel mogelijk bomen in de directe omgeving worden 
aangeplant. Er is nog voldoende ruimte, bijvoorbeeld op de stroken langs de 
nieuw aan te leggen wegen en op de velden richting A67/Nat Lab. Er wordt 
ook geopperd de geplande natuurcompensatie in het gebied ten westen van 
de A2, tussen het Beartrixkanaal en de A2 in te plannen. De ontwikkeling van 
natuur kan hier aansluiten op de bestaande Oirschotse Heide. 

Een aanmerkelijk deel van de compensatiegronden die bij de knooppunt 
Batadorp en Ekkersweijer worden voorgesteld, zouden zelfs reeds voor com
pensatie bestemd zijn in verband met verbreding van de spoorlijn. In het OTB 
wordt gesteld dat er geen alternatieve locaties voor compensatie buiten de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en gebieden voor stedelijke ontwikkeling 
gevonden zijn. Het landbouwgebied ten zuiden van de A2 tussen de Hogt en 
Aalst maakt echter grotendeels deel uit van de Groene Hoofdstructuur en 
maakt op de ontwerpstreekplankaart onderdeel uit van de Regionale Natuur en 
Landschapseenheid. Het gebied is ais comjiensatiegebied zeer geschikt ter ver
sterking van de EHS. Het kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de bestaan
de natuurgebieden, waardoor tevens de functie van het gebied als uitloopge
bied voor natuurgerichte recreatie versterkt wordt. Bovendien ontstaat een 
robuuste groene buffer aansluitend op de stad. 

Alternatieven 

Oosttangent 
De heersende mening van de insprekers is dat de afwijzing door het bevoegd 
gezag van de Oosttangent ondeugdelijk gemotiveerd is. De stelling dat een 
volledige ruit rond Eindhoven voor het doorgaande verkeer niet nodig is. en 
een zaak is van regionale verkeersproblematiek, zou getuigen van een beperk
te visie. Het is juist het verkeer dat van en naar de grote havengebieden rijdt, 
dat het verkeer op de A2/A67 stil legt, Het heeft derhalve geen zin in de argu-
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mentatie een scheiding aan te brengen tussen voertuigen uit de regio en ande
re voertuigen. 

Studies van o.a. de SRE, de Kamer van Koophandel en de Belangenvereniging 
de Voldijn hebben ook voldoende aangetoond dat aanleg van de Oosttangent 
noodzakelijk is. Het standpunt van het bevoegd gezag berust slechts op over
wegingen van financiële aard en kortetermijnpolitiek. De volledige ruit rond 
Eindhoven geeft tietere mogelijkheden voor verwerking van zowel het toe
komstige regionale, nationale als het internationale verkeer. Ook is dan een 
betere en kortere aansluiting mogelijk op de andere grote verkeersaders. Het 
niet aanleggen van de Oosttangent belet een integrale en internationale oplos
sing van de verkeersproblematiek tot in lengte van jaren. 

Tunnel 
Veel insprekers menen dat de ingrijpende en grondige reconstructie van de 
randweg Eindhoven een eenmalige gelegenheid biedt om de overlastproble-
men grondig te beperken. De randweg maakt deel utt van dne snelwegen (A2, 
A58, A67) die de drie grote havens Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen als
mede vele centraal in Nederland gelegen distributie- en transportcentra ver
bindt met het achterland en vice versa. 

Diezelfde randweg neemt reeds nu een deel van het verkeer op vanaf de A50 
(Son-Nijmegen) en dit zal alleen maar meer worden als het nieuwe gedeelte 
van de ASO gereed is. De randweg loopt voorts door een druk stedelijk gebied 
met vele aanliggende woningen, scholen en bedrijfsgebouwen. Deze unieke 
opeenhoping van intensief personen- en vrachtverkeer rechtvaardigt zelfs een 
veel grondiger oplossing dan nu in het OTB is voorgesteld, zoals bijvoorbeeld 
ondertunneling vanaf knooppunt Batadorp lot en met knooppunt 
Leenderheide voor het doorgaande verkeer in een (tunnel of een tunnelbak). 
Alleen het regionale en lokale verkeer maakt dan gebruik van de huidige rand
weg. 
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2.6 Bestuurlijke adviezen Ministerie OC en W, 
provincie Noord-Brabant, gemeenten, SRE 
en waterschap De Dommel op het Ontwerp-tracébersluit 

2.7 Schriftelijke inspraakreacties op het Ontwerp-tracébersluit 

2.8 Mondelinge inspraakreacties op het Ontwerp-tracébersluit 

Toelichting deel 2 
Inspraakreacties en adviezen op het OTB Randweg Eindhoven 
Dit tweede gedeelte van deze bijlage Inspraak reacties geeft een overzicht van 
de afzonderlijke adviezen en inspraak reacties. Per reactie is een commentaar 
gegeven. 
Een aantal adviezen en inspraakreacties heeft Ijetrekking op gelijksoortige 
aspecten Onderstaand is allereerst een tweetal veel voorkomende reacties 
becommentarieerd. Bij de specifieke reacties wordt vervolgens verwezen naar 
dit algemene commentaar 

Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) en de oosttangent 
In de eerste fase van de Tracé/MER-studie zijn de meest perspectiefrijke alter
natieven onderzocht, waarbij sprake is van de aanleg en/of verbreding van 
grootschalige infrastructuur. De resultaten van het onderzoek naar deze zoge
naamde infrastructuuralternatieven zijn vastgelegd in de Notitie Nieuwe 
Infrastructuur (NNI). In deze Notitie Nieuwe Infrastructuur werd geconcludeerd 
dat de verkeersproblemen aan de oostzijde van Eindhoven vooral veroorzaakt 
worden door lokaal verkeer. Het aanleggen van een autosnelweg ten oosten 
van Eindhoven zal zo weinig verkeer van de huidige A2 afhalen dat verbreding 
toch noodzakelijk blijft. De milieueffecten van een nieuwe snelweg zijn boven
dien aanzienlijk. Voor de verkeersproblemen aan de oostzijde van Eindhoven 
kunnen daarom het best lokale oplossingen gezocht worden. De Ministers van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Verkeer en Waterstaat 
hebben bij brief van 14 november 1997 aangegeven op hoofdlijnen in te stem
men met de conclusie van de NNI. Dit standpunt was mede gebaseerd op de 
adviezen vanuit de regio, waaruit bleek dat de regionale overheden zich op 
hoofdlijnen konden vinden in de conclusie van de NNI. 

In de NNI-fase zijn alle alternatieven met hetzelfde toekomstscenario doorge
rekend; voor alternatieven met nteuwe infrastructuur bleek steeds dat ook de 
bestaande rijkswegen verbreed zouden moeten worden. Wanneer destijds, 
zoals nu in het Tracébesluit het geval is, een toekomstscenano zou zijn gehan
teerd dat uitgaat van onder andere een hogere economische groei, dan zou die 
constatenng niet anders hebben kunnen uitvallen. 

De keuze voor een verbetering van de bestaande randweg betekent dat er ver
keersproblemen blijven bestaan aan de oostzijde van de regio, te weten het 
gebied tussen Eindhoven en Helmond en rondom Helmond, Het gaat daarbij 
echter voor het grootste deel om verkeer dat in deze regio zijn herkomst en/of 
bestemming heeft. Voorzover de problematiek veroorzaakt wordt door het 
doorgaande verkeer, gaat het Rijk uiteraard haar verantwoordelijkheid niet uit 
de weg. Echter de regio heeft een pnmaire taak bij de oplossing van de pro
blemen met betrekking tot het regionaal verkeer. Overigens geeft de NNI aan 
dat verbreding van de bestaande randweg leidt tot een aanzienlijke verbete-
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ring van de afwikkeling van het regionaal verkeer. Op dit moment voert het 
SRE in overleg met de gemeenten, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat 
een planstudie uit naar de problemen, hun oorzaak en mogelijke oplossingen. 
Medio 2002 komt een Startnotitie beschikbaar voor inspraak. Op basis hiervan 
zal een Milieueffectrapportage worden uitgevoerd. 

De NNI maakt onderdeel uit van de Trajectnota/MER en vormt daarmee 
onderdeel van de inspraakprocedure. In het Standpunt wordt in dit kader ook 
verwezen naar de eensluidende adviezen van de Commissie m.e.r. en het 
Overlegorgaan Verkeersinfrastrurtuur (OVI). De Commissie m.e.r. heeft geoor
deeld dat de NNI als een goed voorbeeld van 'trechtering' is, waarbij belang
hebbenden in brede zin van het woord, vanaf het begin een rol hebben 
gespeeld. Het OVI ondersteunt, uit oogpunt van mobititeitsdoelstellingen en 
gezien het oplossend vermogen van de gepresenteerde alternatieven, nadruk
kelijk de inperking die in de Trajectnota/MER is aangebracht om de oplossing 
te zoeken in een aanpassing van de bestaande infrastructuur. 

Samenvattend.-
Verder studie naar nieuwe infrastructuur heeft naar aanleiding van de NNI niet 
plaatsgevonden omdat: 
• Een auto(snelweg) ten oosten van Eindhoven de problemen op de bestaan

de randweg niet oplost; bij elk alternatief bleek alsnog verbreding van de 
bestaande wegen noodzakelijk. Dit heeft zowel te maken met het feit dat een 
oostelijke route een omweg is voor de voornaamste verkeersstromen en dat 
het (economisch) zwaartepunt van Eindhoven aan de westzijde ligt. 

• De verkeersproblemen aan de oostzijde van Eindhoven hebben een regionaal 
en lokaal karakter, hierbij passen oplossingen op dit zelfde niveau. 

• Een oosttangent leidt tot nieuwe milieuproblemen en een grote aantasting 
van het landschap en waardevolle natuurgebieden. 

Op grond van dit gegeven is in de Trajectnota/AAER de oosttangent verder bui* 
ten beschouwing gelaten. 
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Schadevergoeding 
Een aantal insprekers meent door de aanleg van de weg en/of bijbehorende 
werken nadeel te ondervinden, bijvoorbeeld waardevermindering van een 
pand, omrijschade, beperking bed rijfsvergroting etc. De volgende mogelijkhe
den bestaan om een verzoek tot schadevergoeding te doen. 

Nadeelcompensa tieregel ing 
De regeling op basis waarvan schade beoordeeld wordt bij activiteiten van 
Rijkswaterstaat is de "Regeling nadeelcompensatie Rijkswaterstaat 1999" van 
toepassing. In artikel 2 van deze Regeling is het recht van schadevergoeding als 
volgt geformuleerd: De Minister kent degene die schade lijdt, of zal lijden, als 
gevolg van het door hel Directoraat-generaal Rijkswaterstaat vervullen van 
taken,..,, op verzoek een schadevergoeding toe, voor zover de schade redelij-
kenwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de 
vergoeding niet, of niet voldoende, anderszins is verzekerd. De vergoeding 
wordt bepaald in geld of op een andere wijze. Deze verzoeken tot nadeelcom
pensatie dienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden ingediend 
(postbus 90157, 5200 MJ Den Bosch). 
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Bouw- en gewassenschade 
Ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen kan tijdens de bouwwerkzaamhe
den schade ontstaan aan gebouwen en gewassen in de omgeving. Bijvoorbeeld 
scheuren in muren als gevolg van heiwerkzaamheden of verdroging van 
gewassen door grondwaterstandverlaging. Op het moment dat sprake is van 
schade veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden, kan een verzoek tot scha
devergoeding worden ingediend. Dit kan zich zowel tijdens als na de bouw 
voordoen, Schadeverzoeken dienen bij Rijkswaterstaat te worden ingediend 
(zie Nadeelcompensatieregeling). Schade wordt vastgesteld op basis van voor
af opgestelde opnam e rapporten. Dit rapport is voor inzage beschikbaar en 
wordt ook bij een notaris gedeponeerd. 

Crondverwerving 
Crondven/ven/ing ten behoeve van de aanleg van de rijksweg met bijkomende 
werken vindt plaats op basis van onderhandeling. Allereerst wordt op basis van 
minnelijke schikking getracht tot overeenstemming te komen, In de 
Onteigeningswet is vastgelegd dat de vermogens- en inkomenspositie van de 
betrokkenen voor en na de aankoop van de grond en/ot opstallen gelijk moet 
blijven. Daarom wordt de schadevergoeding zodanig berekend dat alle schade 
volledig wordt vergoed. Onder schade valt: aantoonbare vermogensschade 
(waardevermindering van grond en opstallen), in komensschade en bijkomende 
schades als verhuis- en herinrichtingskosten, verwervingskosten en dergelijke. 
Uitgangspunt is een aanbieding in geld, maar aanbiedingen in natura behoren 
tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld m de vorm van vervangende grond. 

Indien -na uitvoerige onderhandelingen- geen overeenstemming wordt bereikt, 
wordt na vaststelling van het bestemmingsplan een beroep gedaan op een 
gerechtelijke onteigening. De Onteigeningswet vormt hiervoor de wettelijke basis. 

Tunnel variant 
Een aantal insprekers geeft aan de voorkeur te hebben voor een volledige 
ondertunneling vanaf knooppunt Leenderheide tot knooppunt Ekkenweijer. 
Vanaf de start van de Trajectstudie (startnotitie) is aangegeven dat dure kunst
werken (tunnels, verdiepte liggingen) alleen worden gerealiseerd als dit sub- * 
stantiéle voordelen heeft en bij een traditionele bouwwijze onaanvaardbare 
(milieu)-consequenties optreden. 

De aanleg van een tunnel onder de stad Eindhoven heeft slechts een beperkt 
probleemoplossend vermogen. Op de randweg komen namelijk een aantal 
doorgaande vervoersnchtingen samen. Naast het A2-verkeer (Rotterdam/ 
Amsterdam) kruist ook het A67-verkeer de randweg. Aanleg van een tunnel 
kan derhalve slechts een deel van het doorgaande verkeer van de bestaande 
weg afleiden. Dit heeft tot gevolg dat naast de aanleg van een tunnel ook aan
passingen aan met name de zuidttangent (A67) noodzakelijk blijven. Daarnaast 
brengt de aanleg van een circa 10-12 kilometer lange tunnel aanzienlijke 
kosten met zich mee. Deze kosten worden extra hoog doordat voorzieningen 
moeten worden getroffen om de tunnel geschikt te maken voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen (brandwerendheid, toegang hulpdiensten, vluchtvoorzienin-
gen). Daarnaast wordt het woon- en leefmilieu in de stad geschaad door het 
aanbrengen van de noodzakelijke voorzieningen voor luchtverversing. De 
kosten worden op deze wijze aanzienlijk hoger dan de voorgestane oplossin
gen in het Tracébesluit tenwijl de milieuproblemen deels worden verplaatst. 
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LI 
Overigens is bij het onderzoek naar oplossingen wel aandacht geschonken aan 
dit tunnel-alternatief. Reeds in de beginfase van de studie (1996) is dit alter
natief onderzocht. Het betreft een tunnel met een lengte van 4 kilometer die 
aansluit op de Tilburgseweg en die tussen het Floraplein en Leenderheide weer 
op maaiveld komt. De kosten voor een tunnel voor 2x2 rijstroken bedroegen 
in 1996 NLG 170 miljoen per kilometer Daarbij moest een groot deel van de 
huidige weg toch nog verbreed worden (ten noorden van de Tilburgse weg). 
Bovendien is een dergelijke tunnef alleen tegen hoge kosten geschikt te maken 
voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Derhalve is destijds niet verder gestudeerd 
op dit alternatief. 
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2.6 Bestuurlijke adviezen Ministerie Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, Provincie Noord-Brabant, 
gemeenten, SRE en waterschap De Dommel op het OTB 

Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Het ministerie vertrouwt erop dat de afwikkeling van de aangevraagde Hogere 
Waarde voor het Sondervinck College in overleg met het departement en het 
College zal plaatsvinden. 

Reactie: 
Als gevolg van artikel 12 van de Tracéwet, Js het Sondervinck College in ken
nis gesteld van het voornemen om een ten hoogst toelaatbare waarde vast te 
stellen in het Tracébesluit. Daarbij heeft het college de mogelijkheid om schrif
telijk en mondeling te reageren. Van deze mogelijkheid heeft zij geen gebruik 
gemaakt 

Provincie Noord-Brabant 
Provinciale Staten van Noord-Srabant kunnen instemmen met het Ontwerp-
tracébesluit, maar plaatsen de volgende kanttekeningen: 
1 Provinciale Staten wijzen op het feit dat natuurcompensatie vanwege kwa

liteitsverlies, in strijd met het provinciaal beleid, financieel wordt verrekend 
in plaats van in grondoppefvlakte. Verder worden vragen gesteld bij het 
onderscheid natuurcompensatie en groenvoorziening. Tot slot vraagt men 
om een monitoringsprogramma voor de realisatie van de natuurcompensa
tie en om aan te geven in hoeverre de gekozen locaties aansluiten bi) 
gemeentelijke plannen zodat natuurlijke eenheden ontstaan. 

Reactie: 
De kwaIiteitstoeslag voor conpensatie wordt door Rijkswaterstaat gehanteerd 
als een financiële toeslag. Dit houdt in dat er een extra investering plaatsvindt 
om de vereiste natuurdoeltypen te bereiken. Deze kan bestaan uit ouder plant
goed, frequenter maaien etc. Deze vorm van kwalitertstoeslag is conform de 
landelijke werkwijze van Rijkswaterstaat en niet strijdig met het compensatie
beginsel van hel Rijk. Het is overigens zo dat vrijkomende terreinen in de 
knooppunten ook als natuur ingericht worden en overgedragen worden aan 
natuurbeheerders (totaal 9 ha). 

Gronden die bestemd zijn als compensatie voor verlies aan natuurwaarden zijn 
aangeduid als natuurcompensatie. Bij latere opname in een bestemmingsplan 
dient hiervoor ook de bestemming natuurgebied opgenomen te worden. Dit is 
een bestemmingplancategorie die in alle bestemmingsplannen mogelijk is. Voor 
gronden onder de categorie groenvoorziening is dit minder eenduidig. 
Afhankelijk van de aangrenzende bestemmingsplancategorie kan dit verande
ren in natuurgebied, bosgebied of een hierop gelijkende categorie. Aangezien 
het einddoel van de over te dragen terreinen bij de knooppunten de Hogt en 
Batadorp natuur is, is het inderdaad logisch deze alvast deze bestemming te 
geven. De kaarten worden hierop aangepast. 

Na het vaststellen van het Tracébesluit start de grondverwerving voor de 
begrensde percelen. Parallel daaraan wordt een plan voor inrichting, beheer en 
monitoring gemaakt, waarbij ook de provincie betrokken wordt. 
Voor de situering van de compensatiegronden heeft uitgebreid overleg plaab-
gevonden met betrokken gemeenten. De gronden zijn gesitueerd in gebieden 
waar geen ontwikkelingen te venwachten zijn die conflicteren met compensa
tie. De kaarten in het landschaps- en compensatieplan geven een realistisch 
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beeld van de gebieden waarvan de plannen bekend zijn. Voor de 'vage' plan
nen is de vrijheid genomen deze enigszins at te stemmen met de landschaps
visie voor de Randweg. Deze landschapsvisie is in overleg met de gemeenten 
tot stand gekomen. 

2 Provinciale Staten volgen de uitrustingsvorm van de parallelbanen met name 
op gebied van veiligheid en bereikbaarheid en stellen zonodig de aanleg van 
vluchtstroken ter discussie. 

Reactie: 
In het kader van de Evaluatie die conform de Milieu-effect-rapportage wordt 
opgesteld, wordt het aspect verkeersveiligheid en bereikbaarheid gemonitord. 
Mocht blijken dat zich op genoemde gebieden problemen voordoen, dan 
wordt bezien welke maatregelen noodzakelijk zijn om de problemen weg te 
nemen dan wel te beperken. 

3 Provinciale Staten vragen aandacht voor de veiligheid voor bevolking en 
bedrijven in geval van calamiteiten en in samenspraak met hulpdiensten in 
voorkomend geval de bereikbaarheid op de Randweg te waarborgen. 

Reactie: 
De bereikbaarheid van hoofd- en parallelrijbanen in geval van calamiteiten is 
een belangrijk aandachtspunt bij de verdere planuitwerking. Inmiddels is het 
overleg met de hulpdiensten opgestart. Dit heeft ertoe geleid dat op een aan
tal plaatsen flexibele doorsteken worden aangelegd. Op deze locaties kunnen 
de hulpdiensten in noodsituaties rechtstreeks van hoofd- naar parallel rij baan of 
omgekeerd. De hulpdiensten hebben ingestemd met deze locaties. 

Gemeente Veldhoven 
I De gemeente Veldhoven kan zich in het Ontwerp-tracébesluit vinden en vraagt 
§ in haar advies nog aandacht voor de volgende onderwerpen: 
•J, 1 Het ontwerp van de Randweg Eindhoven is aangepast om op termijn het 
•f t>edfijvenpark De Run op de A67 aan te sluiten. Gemeente Veldhoven vraagt 
« deze optie in het Tracébesluit op te nemen, 

1 
* Reactie: 
I In het Tracébesluit is deze mogelijkheid nadrukkelijk genoemd. In het bestuur-
I lijk vooroverleg ten behoeve van het opstellen van het Ontwerp-tracébesluit is 
t- deze optie reeds uitgewerkt. Het pian is daarbij op zodanige wijze vormgege

ven dat een extra aansluiting op de A67 ter hoogte van de Runstraat in 
Veldhoven l<an worden gerealiseerd. Dit laat onverlet dat het realiseren van een 
dergelijke extra aansluiting pas mogelijk is nadat de noodzaak is aangetoond. 
In paragraaf 5.2 van het (Ontwerp)Tracébesluit zijn hiertoe de kaders aange
ven. De uiteindelijke beslissing blijft voorbehouden aan de Minister van Verkeer 
en Waterstaat waarbij wordt opgemerkt dat het ministerie een terughoudend 
beleid voert ten aanzien van extra aansluitingen op het hoofdwegennet. 

2 Het uitgangspunt van het NVVP, trajectsnelheid 60 km/uur, dient ook op de 
parallelbanen te worden toegepast. 

Reactie: 
De parallelrijbanen zijn vormgegeven als gebiedsontsluitingswegen met een 
ontwerpsnelheid van 80 km/uur. Dit zijn geen autosnelwegen waarvoor het 

178 



uitgangspunt van het NVVP ten aanzien van trajectsnelheden geldt. Overigens 
dient te worden opgemerkt dat de parallelbanen tot 2020 (prognosejaar) vol
doen aan het 5% congestienorm-critenum van het SW-2. 

3 Gemeente Veldhoven gaat uit van handhaving van de bestaande geluids
schermen tot het moment dat de nieuwe schermen geplaatst zijn. 

Reactie: 
Indien technisch mogelijk, blijven de bestaande geluidsschermen zo lang 
mogelijk gehandhaafd. Aangezien eerst de parallelbanen worden aangelegd, 
met bijbehorende afscherming, kan in de meeste gevallen aan de wens van de 
gemeente tegemoet worden voorkomen. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor aansluitingen die moeten worden aangepast, alsmede locaties waar de 
afscherming tussen hoofd- en parallelrijbanen wordt geplaatst. In die laatste 
gevallen is het niet altijd mogelijk de nieuwe afscherming te plaatsen voor de 
bestaande (deels) wordt verwijderd. 

4 Gemeente Veldhoven wil betrokken worden bij de verdere uitwerking van 
de geluidswerende voorzieningen. 

Reactie: 
De verdere planuitwerking en -detaillering van de inrichting van de omgeving, 
waaronder geluidsschermen, vindt in overleg met de regionale overheden 
plaats. Hiertoe wordt het platform van bestuurlijk overleg met ambtelijke 
werkgroepen voortgezet. 

5 Gemeente Veldhoven wijst op het verschil in afmeting tussen het viaduct 
Cranendonk in de hoofdrijbaan (19,8 meter) en paralleltwan (15,8 meter). 
Versmallingen zijn voor fietsers ongewenst. 

Reactie: 
Genoemde maatvoering heeft betrekking op de breedtemaat van de viaducten 
die het onderliggende wegennet kruisen. Verschil in breedte van hoofd- en 
parallelrijbaan volgt uit het aantal rijstroken. De lentemaat van beide viaducten 
verschilt evenwel niet. Voor het kruisende verkeer is er dertialve geen verschil 
of men de hoofd- of parallelrijbaan onder doorrijdt, 

6 Gemeente Veldhoven vraagt om oplossing voor parkeerterrein voor vracht
wagens dat in De Run moet verdwijnen. 

Reactie: 
Het genoemde parkeerterrein voor vrachtwagens valt binnen de toekomstige 
grenzen van de Randweg Eindhoven. Het terrein moet derhalve naar een nieu
we locatie worden verplaatst. Hierover wordt nader overleg met de gemeente 
gevoerd, 

7 Gemeente Veldhoven betreurt het dat de zone tussen de Run en De Hogt die 
vrijkomt vanwege aanpassing van het knooppunt wordt aangewend voor 
natuurcompensatie in plaats v^ i 'afronding' van het bedrijventerrein De Run. 

Reactie: 
Het inpassen van de weg in haar omgeving is een onderdeel van de totale 
reconstructie. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande func-
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ties. De Hogt ligt in het Dommeldal, Vrijkomende gronden worden dan ook 
gebruikt voor natuurdoeleinden. 

Gemeente Eindhoven 
De gemeente Eindhoven stemt in met het Ontwerp-tracébes!uit maar vraagt in 
haar advies aandacht voor de volgende onderwerpen: 

1 Verdere uitwerking en detaillering van de plannen in overleg met betrokken 
gemeenten. 

Reactie: 
De verdere planuitwerking en -detaillering van de inrichting van de omgeving, 
waaronder geluidsschermen, vindt in overleg met de regionale overheden 
plaats. Hiertoe wordt het platform van bestuurlijk overleg met ambtelijke werk
groepen voortgezet. 

2 Participatie van Rijkswaterstaat bij problemen op de aansluiting V^elschap 
indien bedrijventerrein BeA2 wordt ontwikkeld. 

I 

fieartie; 
De ver keersprognoses die voor het Tracébesluit zijn ontwikkeld sluiten aan op 
de ruimtelijke ontwikkelingen die in de regio als vastgesteld beleid zijn voor
zien. De vorm en omvang van bedrijventerrein BeA2 is nog in ontwikkeling. De 
aansluiting Welschap kan de voorziene verkeersprognoses tot 2020 verwerken. 
In het kader van de plan voorbereiding is beoordeeld of de aansluiting toekom
stig verder kan worden uitgebouwd. Indien de noodzaak daartoe aanwezig is, 
blijft dit technisch mogelijk. Indien bedrijventerrein BeA2 wordt ontwikkeld, zal 
het Rijk participeren in het zoeken naar een oplossing van de mogelijke ont-
sluitingsproblematiek. Het ontwikkelen van BeA2 en het oproepen van moge
lijke bereikbaarheidsproblemen blijft evenwel een verantwoordelijkheid van de 
initiatiefnemer, 

3 Gemeente Eindhoven vraagt aandacht in het Tracébesluit voor de oplossing 
van de in het Onterp-tracébesluit geconstateerde problemen bij de aanslui
ting Veldhoven-noord. De gemeente verwacht een (financiële) medeverant
woordelijkheid. 
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Reactie: 
In hel Ontwerp-tracébesluit en ook het Tracébesluit is in paragraaf 5.2 aange
geven dat het Rijk zich medeverantwoordelijk acht voor de problemen die op 
termijn bij de aansluiting Veldhoven worden voorzien. De oplossing voldoet 
echter in 2010 bij afronding van de reconstructie-werkzaamheden. 

4 Gemeente Eindhoven wenst nader overleg over het landschaps- en com-
pensatieplan, Men vraagt met name aandacht voor het kappen van bomen 
dat expliciet in het groenontwerp moet worden opgenomen. 

Reactie: 
Het groenontwerp van de weg in stedelijk gebied is niet verder uitgewerkt 
omdat het vereiste detailniveau niet aansluit op dat van het Tracébesluit. 
Aangezien het hier gaat om gronden die eigendom zijn van gemeenten of van 
het Rijk en de intentie voor een verdere samenwerking uitgesproken is, zijn er 
geen hindernissen voor een gezamenlijke uitwerking van de groencomponent 
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van de plannen. Rijkswaterstaat neemt hier na het vaststellen van het 
Tracébesluit initiatief toe.Voor wat betreft het kapbeleid houdt Rijkswaterstaat 
zich aan de Boswet, Voor zover mogelijk wordt hierbij ook rekening gehouden 
met het gemeentelijk kapbeleid. Voor het hele verbredingplan wordt gestreefd 
naar een compensatie van bos waarbij tenminste de te rooien oppervlakte 
teruggeplant wordt. 

5 Gemeente Eindhoven vraagt in het Tracébesluit meer aandacht voor de wet
telijke basis van het aspect geluidhinder, waarbij tevens moet worden aan
gegeven hoe wofdt omgegaan met geluidhinder indien de 3 dB(A)-aftrek 
niet meer wettelijk wordt ondersteund. 

Reactie: 
In diverse inspraakreacties op het Ontwerp-tracébesluit zijn vragen met dezelf
de strekking gesteld. Daarop is een reactie gegeven, In het kort komt het her 
op neer dat met de zone-uitbreid ing van 400 naar 600 meter om wordt gegaan 
zoals de gemeente Eindhoven heeft aangegeven. Aftrek van 3 dB(A) conform 
artikel 103.wordt toegepast. De motivering hiervoor is in het Ontwerp-tracé-
besluit opgenomen, Door het vaststellen van het Tracébesluit nemen de 
Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Verkeer en 
Waterstaat hun verantwoordelijkheid wat betreft de toepassing van de Wet 
geluidhinder Uiteindelijk is het aan de Raad van State om te toetsen of hier de 
Wet geluidhinder correct is toegepast. 

Gemeente Waalre 
De gemeente Waalre vraagt in haar advies aandacht voor de volgende onder
werpen: 
1 De gemeente Waalre wil nader overleg over inpassing en vormgeving van 

geluidsschermen. 

Reactie: 
De verdere planuitwerking en -detaillering van de inrichting van de omgeving, 
waaronder geluidsschermen, vindt in overleg met de regionale overheden 
plaats. Hiertoe wordt het platform van bestuurlijk overleg met ambtelijke werk
groepen voortgezet. 

2 De gemeente Waalre vraagt om de studie naar de oosttangent als comple
mentair deel van een volwaardig Tangentenstelsel te heroverwegen gezien 
de verkeerstoename die zich sneller ontwikkelt dan geprognosticeerd, 

Reactie: 
In het standpunt van mei 2000 van de minister is nadrukkelijk aangegeven dat 
gekozen is voor aanpassing van de bestaande weginfrastructuur en dat wordt 
afgezien van de aanleg van de oosttangent De grondslag van deze keuze ligt 
in het feit dat de westtangent voldoende probleemoplossend vermogen heeft 
terwijl bij aanleg van een oosttangent ook nog aanvullende maatregelen op de 
bestaande infrastructuur noodzakelijk blijven Het feit dat het verkeer zich de 
afgelopen periode sneller heeft ontwikkeld dan was voorzien, is geen reden om 
het standpunt te herzien. De verkeersprognoses zijn geactualiseerd waarbij 
bleek dat het MMA-ontwerp deze hogere intensiteiten ook kan verwerken. 
Voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen tussen Eindhoven en 
Helmond moeten op lokaal en regionaal niveau oplossingen worden gevonden. 
Door het SRE wordt momenteel een planstudie uitgevoerd naar (combinaties 

3 
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van) oplossingen. Rijkswaterstaat is hier namens het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat bij betrokken. 

3 De gemeente Waalre vraagt specifiek om aan te geven bij welke verkeersin
tensiteiten de 55 dB(A)-norm in de wijk De Voldijn wordt bereikt en welke 
aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om in de toekomst te 
blijven voldoen aan de in het MMA vastgestelde norm van 55 dB(A), 

Reactie: 
De in het Tracébesluit opgenomen geluidswerende voorzieningen zorgen 
ervoor dat m 2020 in de wijk Voldijn wordt voldaan aan de akoestische rand-
voonivaarden van het standpunt van met 2000. In het standpunt is tevens aan
gegeven dat indien te zijner tijd blijkt dat de geluidsbelasting hoger is dan oor
spronkelijk is berekend, bij reconstructie van de weg of in het kader van regu
lier onderhoud, de op dat moment bestaande technieken worden ingezet om 
de overschrijding te beperken. Overigens zijn de geluidsbelastingen gebaseerd 
op geactualiseerde verkeersprognoses voor het jaar 2020. 

4 In relatie met SRE-onderzoek naar de Rijksweg 69 venwacht de gemeente 
Waalre dat een nieuwe aantakking op de parallelweg noodzakelijk is. De 
gemeente wil deze extra aansluiting niet uitsluiten. 

Reactie: 
Het Rijk voert een terughoudend beleid met betrekking tot de aanleg van nieu
we aansluitingen. In het (Ontwerp)Tracébesluit is in paragraaf 5.2 expliciet het 
beleidskader belicht. Afgezien van de vraag of een dergelijke extra aansluiting 
noodzakelijk en gewenst is, rs het daarbij de vraag op welke plaats dit technisch 
mogelijk is. In het kader van het vooroverleg voor het Ontwerp-tracébe-
sl ui t/Tracé bes luit is deze optie, anders dan de reeds opgenomen aansluiting 
Philips High Tech Campus, niet naar voren gebracht. Rechtstreekse aantakking 
in knooppunt De Hogt is technisch niet mogelijk, tenzij men zeer grote (kost
bare) aanpassingen doorvoert. 
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5 De gemeente Waalre vraagt bij de verbreding van het de viaducten aan
dacht voor de sociale veiligheid van fietsers. 

Reactie: 
Bij het ontwerp van de nieuwe viaducten vormt het aspect sociale veiligheid 
een belangrijk ontwerpcriterium. 

Gemeente Best 
De gemeente Best heeft niet op het Ontwerp-tracébesluit gereageerd. 

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
Het Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) staat positief tegenover het 
Ontwerp-tracébesluit maar vraagt in haar advies aandacht voor de volgende 
onderwerpen: 
1 Het systeem van stedelijke parallelbanen wordt geaccepteerd. 

Reactie: 
Geen aanvulling 



2 Het SRE vertrouwt erop dat maatregelen worden genomen zodra blijkt dat 
de sobere vormgeving van de paratletbanen leidt tot bijvoorbeeld problemen 
op het gebied van de doorstroming of bereikbaarheid van de hulpdiensten. 

Reactie: 
In het kader van de Evaluatie die conform de Milieu-effectrapportage wordt 
opgesteld, wordt het aspect verkeersveiligheid en bereikbaarheid gemonitord. 
Mocht blijken dat zich op genoemde gebieden problemen voordoen, dan 
wordt bezien welke maatregelen noodzakelijk zijn om de problemen weg te 
nemen dan wel te beperken. 

3 Het uitgangspunt van het NWP, trajectsnelheid 60 km/uur, dient ook op de 
parallelbanen te worden toegepast. 

Reactie: 
De parallelrijbanen zijn vormgegeven als gebiedsontsluitingswegen met een 
ontwerpsnelheid van 80 km/uur. Dit zijn geen autosnelwegen waarvoor het 
uitgangspunt van het NWP ten aanzien van trajectsnelheden geldt. Overigens 
moet worden opgemerkt dat de parallelbanen tot 2020 (prognosejaar) voldoen 
aan het 5% congestienorm-critenum van het SVV-2. 

4 Het SRE rekent op voorzieningen om de toegankelijkheid voor hulpdiensten 
te garanderen. 

Reactie: 
De bereikbaarheid van hoofd- en parallelrijbanen in geval van calamiteiten is 
een belangrijk aandachtspunt bij de verdere planuitwerking. Inmiddels is het 
overleg met de hulpdiensten opgestart. Dit heeft er toe geleid dat op een aan
tal plaatsen flexibele doorsteken worden aangelegd. Op deze locaties kunnen 
de hulpdiensten in noodsituaties rechtstreeks van hoofd- naar parallel rijbaan of 
omgekeerd. De hulpdiensten hebtien ingestemd met deze locaties. 

5 Het SRE vraagt expliciet te beschrijven dat bij de uitwerking van het 
Ontwerp-tracébesluit toekomstige ontwikkelingen als een aansluiting Strijp, 
ASML en Meeren akkerweg mogelijk blijven. 

Reactie: 
In het Tracébesluit is aangegeven dat genoemde aansluitingen respectievelijk 
aanpassingen aan aansluitingen in principe technisch mogelijk zijn. 

6 Het SRE verwacht dat het Rijk een bijdrage levert aan een eventueel nood
zakelijke aanpassing van de aansluiting Welschap indien het bedrijventerrein 
BeA2 wordt ontwikkeld (Regionaal Structuurplan). 

Reactie: 
De verkeersprognoses die voor het Tracébesluit zijn ontwikkeld, sluiten aan op 
de ruimtelijke ontwikkelingen die in de regio als vastgesteld beleid zijn voor
zien. De vorm en omvang van bedrijventerrein BeA2 is nog in ontwikkeling. De 
aansluiting Welschap kan de voorziene verkeersprognoses tot 2020 verwerken. 
In het kader van de planvoorbereiding is beoordeeld of de aansluiting toekom
stig verder kan worden uitgebouwd. Indien de noodzaak daartoe aanwezig is, 
blijft dit technisch mogelijk. Indien bedrijventerrein BeA2 wordt ontwikkeld. ;af 
het Rijk participeren in het zoeken naar een oplossing van de mogelijke ont-
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sluitingsproblematiek. Het ontwikkelen van BeA2 en het oproepen van moge
lijke bereikbaarheidsproblemen blijft evenwel een verantwoordelijkheid van de 
initiatiefnemer. 

7 Het SRE constateert dat de aansluiting Veldhoven niet 'robuust' is. Men ver
wacht een bijdrage in de kosten bij het realiseren van een goed alternatief 
voor het afsluiten van de Hurksestraat. 

Reactie: 
In het Ontwerp-tracébesluit en ook het Tracébesluit is in paragraaf 5.2 reeds 
aangegeven dat het Rijk zich medeverantwoordelijk acht voor de problemen 
die op Eermijn bij de aansluiting Veldhoven worden voorzien. De oplossing vol
doet echter in 2010 bij afronding van de reconstructie-werkzaamheden, 

8 Het SRE constateert een minder gunstige oplossing voor hel regionale ver
keer bij knooppunt Leenderheide, Indien de rotonde onvoldoende afwikke
lingskwaliteit biedt, verzoekt men het Rijk een betere oplossing te realiseren. 

Reactie: 
In het ontwerp van het (Ontwerp)Tracébesluit neemt de hoeveelheid verkeer 
dat gebruik maakt van het verkeersplein aanzienlijk af. In een nadere uitwer
king wordt de inrichting van het plein en de verkeerslichten hierop afgestemd. 

9 Het SRE vraagt aandacht voor de cyclusti|den op de aansluitingen voor met 
name het kruisende langzaam verkeer. Indien de gekozen oplossingen pro
blemen veroorzaken, verwacht men een grote bijdrage van het Rijk. 

Reactie: 
In het kader van de planvoorbereiding heeft afzonderlijk onderzoek plaatsge
vonden naar de verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet. Gebleken 
is dat hel ontwerp zoals opgenomen in het (Ontwerp)Tracébesluit voldoet aan 
de normale normen voor cyclustijden, ook voor het langzaam verkeer. 

Waterschap De Dommel 
Het Waterschap de Dommel geeft aan geen op- of aanmerkingen op het 
Ontwerp-Tracébesluit te hebben. Men verzoekt de verdere planuitwerking in 
nauw overleg met het waterschap te doen. 

Reactie: 
De verdere planuitwerking zal in nauw overleg met de verantwoordelijke over
heden plaatsvinden. 



2.7 Schriftelijke inspraak op het Ontwerp-tracébesluit 

Alfabetisch overzicht van insprekers 
25 6 eensluidende reacties ontvangen 

W, Marlnelli, P, Janssen, G.M.M. Maresch- van Zutven, 
B, Bethem, A. Scheffers en drs. E.C, Meyer 

27 8 eensluidende reacties ontvangen 
B.W. Bolomey, K. Dechesne, W.M.M. Nuijten, M.H, Nouwen, H. 
Koster, A.A.H, Ronlaux, H, Schoenmaker en J.J. Jacobsma 

2 3 eensluidende reacties ontvangen 
C,L, Verleg, , A, Sleegers en RM.J. Beelen 

30 7 eensluidende reacties ontvangen 
CJ.M, van Binsbergen.drs, A M J , Maartman, prof, dr. L.F Feiner, 
ir. J. Hoogenboerzem, M.M. Bogaert, L.L.D. van der Poel en ir. 
JA. Schuurman 

26 3 eensluidende reacties ontvangen 
Bewonersvereniging Eikenburg - de Roosten, M.J.K, de Kleine en 
R.J.H.R van Lieshout 

21 Aalst-Waalre Beiarg, Waalre 
I Aarts van Mol, Eindhoven 
3 W. Agresti, Son en Breugei 
55 drs, H,PM. van Aken, Son en Breugei 
12 dhr. mr. H.W.J, Ansems, Eindhoven 
45 Belangenvereniging De Voldijn, Waalre 

{rnede namens; Buurtvereniging De Kraal) 
46 Beleggingsmaatschappij De Mispelaar, Eindhoven 
41 Bewonersvereniging Eikenburg- De Roosten, Eindhoven 
22 Bewonersvereniging Eikenburg-De Roosten, Eindhoven 
33 J.R, Bienfait, Eindhoven 
5 ir. J.A.M. Blok, Eindhoven | 

(namens; Wijk vereniging Ooievaarsnest, Eindhoven) ^ 
43 Boels Zanders Advocaten, Maastricht "^ 

(namens; Motel Eindhoven BV, dhr C.J.M. Polman) | 
58 Brabantse Milieufederatie, Tilburg * 
49 H. Casteli|ns-Beks, Eindhoven $ 
14 CDA-Waalre, Waalre ' 
28 H.W. Croll, Eindhoven 1 
37 DAS rechtsbijstand. Amsterdam Zuidoost i 

(namens; Colfschool André Jeurissen BV.) 5 
54 De Stadspartij, Eindhoven [""7 
57 Essent Netwerk Brabant BV, Nederweert l___ 
31 Fietserbond, Eindhoven 
61 Advocatenkantoor Van Mierlo. Rosmalen 

(namens: Golfcentrum Best, Familie van Heesewijk) 
I I Fietsersbond Zuid-Oost Brabant, Waalre 
52 J.N.E. van Heek, Eindhoven 
29 drs, J.GM. Hegener, Waalre 

(mede namens: CDA Klankbordgroep, Waalre) 
60 F van de Heijden, Valkenwaard 

(mede namens; Inwoners van Dommelen zuid) 
23 M.H.A. Hendriks, Eindhoven 
53 ir J. Hoogenboezem, Eindhoven 
50 dhr, H.J, van Hout, Eindhoven 
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36 
59 
19 
9 
4 
39 
6 
35 

56 

17 
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15 
44 
47 
63 
51 

32 
16 
10 
34 
42 
40 
24 

62 
8 
20 
18 
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13 
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(namens: Vereniging Sint- Catharinagilde Strijp-Ei, Eindhoven) 
A, van den Hurk, Eindhoven 
C. Jansen, VEeldhoven 

Kamer van Koophandel Oost-Brabant. Eindhoven 
drs. L.C.P. Kanen, Veldhoven 
mevrouw A.N.M, Kluitmans. Eindhoven 
ir. J.M.J. van Lieshout. Eindhoven 
Methorst, Eindhoven 
AKD Prinsen Van Wijmen Advocaten Notarissen, Breda 
(namens: dhr, dr, ir. F.J. Philips, Landgoed De Wielewaal BV, 
Landgoed Tegenbosch Natuurschoon BV) 
Minsterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Directie Zuid, 
Eindhoven 
Nederlandse Gasunie NV, Groningen 
M.C. Nouwen- van Maanen, Eindhoven 
A.A. van Oers, Eindhoven 
Overleg Logistiek Brabant, Breda 
A. Pelle. Veldhoven 
L.L.D. van der Poel, Waalre 
dhr. ir. C.H, Riem, Eindhoven 
(mede namens: drs, M.A. Horstman) 
Sint Joseph Ziekenhuis, Veldhoven 
C.F.E. Smulders, Eindhoven 
H. van Sonsbeek, Veldhoven 
Stichting Bewoners platform Nispen, Nispen 
Stichting HogeSnelWeg, Hardinxveld-Giessendam 
Stichting Scouting Stratom. Eindhoven 
Van den Boomen Advocaten, Waalre 
(namens: dhr. mr PJ, van den Boomen, dhr. D.R.G. Vos, 
Waalre) 
Van den Boomen Advocaten, Waalre 
A.J. Vennink. WAALRE 
Vereniging Poot van Metz Veldhoven, Veldhoven 
CL, Verleg. Veldhoven 
R.C. Weeber, Eindhoven 
ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, Veldhoven 
{namens: dhr. W.J.H.M. Mikkers, Waalre) 
ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, Veldhoven 
(namens: De familie Verschuijten) 
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Numeriek overzicht van insprekers 
1 Aarts van Mol, Eindhoven 
2 3 eensluidende reacties ontvangen 

C L . Verleg, , A. Sleegers en PM.J. Beelen 
3 W. Agresti, Son en Breugel 
4 mevrouw A.N.M. Kluitmans, Eindhoven 
5 ir, J.A.M. Blok, Eindhoven 

(namens: Wijkvereniging Ooievaarsnest, Eindhoven) 
6 Methorst, Eindhoven 
7 R.C, Weeber, Eindhoven 
8 A.J. Vennink, Waalre 
9 drs. L.C.P. Kanen, Veldhoven 
10 H. van Sonsbeek, Veldhoven 
11 Fietsersbond Zuid-Oost Brabant, Waalre 
12 dhr. mr. H.W.J. Ansems, Eindhoven 
13 ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, Veldhoven 

(namens; dhr. W.J.H.M, Mtkkers, Waalre) 
14 CDA-Waalre, Waalre 
15 A.A. van Oers, Eindhoven 
16 C.F.E. Smulders, Eindhoven 
17 Nederlandse Gasunie NV, Groningen 
18 CL. Verleg. Veldhoven 
19 Kamer van Koophandel Gost-Brabant, Eindhoven 
20 Vereniging Poot van Metz Veldhoven, Veldhoven 
21 Aalst-Waalre Belang, Waalre 
22 Bewonersvereniging Eikenburg-De Roosten, Eindhoven 
23 M.H.A. Hendriks, Eindhoven 
24 Van den Boomen Advocaten. Waalre 

(namens mr PJ, van den Boomen en D.R.G, Vos, Waalre) 
25 6 eensluidende reacties ontvangen | 

W. Mahnelli, P. Janssen, G.M.M. Maresch- van Zutven, | 
B, Bethem, A. Scheffers en drs. E.C. Meyer « 

26 3 eensluidende reacties ontvangen ^ 
Bewonersvereniging Eikenburg - de Roosten, M.J.K. de Kleine en ^ 
R.J.H.R van Lieshout < 

27 8 eensluidende reacties ontvangen * 
B.W. Bolomey, K. Dechesne, W.M.M, Nuijten, M.H, Nouwen, | 
H. Koster, AA.H. Ronlaux. H. Schoenmaker en J.J, Jacobsma i 

28 H.W, Croll, Eindhoven ^ 
29 drs, J.G.M, Hegener, Waalre [ ^ 

(mede namens: CDA Klankbordgroep, Waalre) L _ 
30 7 eensluidende reacties ontvangen 

C.J,M. van Binsbergen.drs, A.M.J. Maartman. prof. dr, L,F Feiner, 
ir. 1. Hoogenboerzem, M,M, Bogaert, L.L.D. van der Poel en ir. 
J,A, Schuurman 

31 Fietserbond, Eindhoven 
32 Sint Joseph ziekenhuis. Veldhoven 
33 J.R, Bienfait, Eindhoven 
34 L.L.D. van der Poel, Waalre 
35 AKD Pnnsen Van Wijmen Advocaten Notarissen, Breda 

(namens; dhr, dr, ir, F.J, Philips. Landgoed de Wielewaal BV en 
Landgoed Tegenbosch Natuurschoon BV) 

36 Gemeente Eindhoven, Eindhoven 
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37 DAS rechtsbijstand, Amsterdam Zuidoost 
(namens: Colfschool André Jeurissen BV, Eindhoven) 

38 ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, Veldhoven 
(namens: De familie Verschuijten, Waalre) 

39 ir. J.M.J. van Lieshout, Elindhoven 
40 Stichting Scouting Stratum, Eindhoven 
41 Bewonersvereniging Eikenburg- De Roosten, Eindhoven 

42 Stichting HogeSnelWeg, Hardinxveld- Ciessendam 
43 Boels Zanders Advocaten, Maastricht 

(namens: Motel Eindhoven BV, Eindhoven en C.J.M. 
Polman, Waalre) 

44 Overleg Logistiek Brabant, Breda 
45 Belangenvereniging De Voldijn, Waalre 

(mede namens: Buurtvereniging De Kraal, Waalre) 
46 Beleggingsmaatschappij De Mispelaar, Eindhoven 
47 A. Pelle, Veldhoven 
48 M,C. Nouwen- van Maanen, Eindhoven 
49 H. Castelijns-Beks, Elindhoven 
50 dhr H,J. van Hout, Eindhoven 

(namens: Vereniging Sint- Catharinagilde Strijp-Ei, Eindhoven) 
51 dhr. ir, C.H. Riem, Eindhoven, 

(mede namens: drs. M.A. Horstman) 

52 J.N.E. van Heek, Eindhoven 
53 ir. J. Hoogenboezem, Eindhoven 
54 De Stadspartij, Eindhoven 
55 drs. H.RM, van Aken, Son en Breugel 
56 Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij Directie Zuid, 

Eindhoven 
57 Essent Netwerk Branbant BV, Nedenweert 
58 Brabantse Milieufederatie. Til 
59 G. Jansen, VEeldhoven 
60 F. van de Heijden, Valkenwaard 

(mede namens: Inwoners van Dommelen zuid. Valkenwaard) 
61 Advocatenkantoor Van Mierio, Rosmalen 

(namens: Golfcentrum Best en Familie van Heesewijk) 
62 Van den Boomen Advocaten, Waalre 

1M 



Schriftelijke inspraal< op het Ontwerp-tracébesluit 

Volgnummer: 1 AfzBnder: 

Aarts van Mol 

Sliffertsestraat 297 

5657 AN tindhoven 

Kenmerii: • 

Gedateerd: 4 januari 2002 

KempunHen) van de In ipruk: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

1 Ik dFen beiwaat m legen hel verbreden van 

de weg ter hoogte van de Slifertsestraal 297 

t /m 303 omdat een gedeelte van onie grond 

nodig \i. 

Bi| de uitwerking van de plannen voor de ver

breding van de A2/A67 is door aanpassing van 

het ontwerp de tienodigde gronden ter hoogte 

van de Sl'fferlseslraal 297 t/m 303 l o minimaal 

mogelijk gehouden. 

2. Ik dien bezwaar in tegen het vertireden van 

de weg ter hoogte van de Sllffertsestraat 297 

t /m 303 omdat dit ten koste van de leefbaarheid 

is. Het geluid, de uitlaatgassen en de stank 

2ullen niet meer draaglijk zijn. 

Ingevolge het verbreden van de weg tet hoogte 
van de Sliftertsestraat komen er op de torahe 
SliWertsestraal 297 tol en met 303 uitgebreide 
getuid we rende voon leningen. 
Desondanks wofdt de grenswaarde op de 1 ' 
verdieping en op de zolderverdieping ovefsthre-
den met respectievelijk 1 dB(A) en 5 dB(A} Om 
^^a^cléle redenen wordt verdere geluidsaf-
scherming met overwogen. De waarde van de 
geluidstKtasting van 1994 wordt daarbij niet 
overschi-eden. 

De gevolgen van de vertredtng van de weg 
betreffende de luchtkwaliteit zî n uitgebreid 
onderzocht. Daarl>ij zijn de uitkomsten van het 
onderzoek getoetst aan de nieuw geldende 
Europese normen zoals ook vervat in het Besluit 
Luchtkwaliteit. 

Als resultaat daarvan is gebleken dat langs de 
volledige Randweg wordt voldaan aan die 
Europese normen met name op hel terrein van 
NO^ (stikstofonyde) en P M ' ' ^ (fijne stof). 
Alhoewel in het Nationaal Milieubeleidsplan 3 
wel doelstellingen zijn opgenomen l,a,v 
geurhinder, ontbreken evenwel [berekenlngs)-
methodieken om deze overlast te kwantificeren. 
Er zijn derhalve ooit geen normen aanwezig om 
aan te toetsen 

I 
s 
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Volgnummer: 2 Afiender 

C l Verleg 

Severeind 11 

5502 PW Veldhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 7 januari 2002 

Kernpunt{en) van de inspraak; Reactie van Bevoegd Cezag; 

1 Het is onvoorstelbaar dat m de directe nabij

heid van het v^oongebied Zeelst-Oost over een 

afstand van 2.2 kilometer (Noord-B ra ban Haan -

Meerveldhovenseweg) ze^ kunstwerken moeien 

worden aangelegd c.q. vervangen. Dit heeft een 

enorme invloed op het woon- en leefklimaat 

van de tKwonerï. Hiert)ij walt onder meer te 

denken aan; 

- Enorme geluidsoverlast door bouwverkeer 

- Enorme stof- en vuiloveriast ten gevolge van 

de aanleg 

• Extra geluidsoveriast om het verkeer gaande te 

houden 

• Nachtelijke verlichting uan bouwlocaties 

Tijdens de reconstructiewerkzaam heden is over

last van bouwactivilellen niel Ie voorkomen. 

Voor zover mogelijk spelen de bouwactiviteiten 

zich evenwel overdag af. De aan- en afvoer van 

bouwmalerieel en -materialen wordl. voor zover 

mogelijk, via de bestaande rijksweg afgewikkeld 

IrnJien bet onderiiggend wegennet moet worden 

gebruikt, wordt in overieg met de gemeenten 

gezocht naar de meest directe toegangswegen 

zodat de overlast tieperkt kan blijven. De sloop 

en vervanging van bestaande kunstwerken kan 

pas plaatsvinden nadat de nieuwe parallelwegen 

In gebruik zijn genomen. Dil betekent dal op dal 

moment ook de nieuwe geluidwerende 

voorzieningen zijn geplaatst voor zover deze aan 

de buitenzijde van het project zijn gesitueerd. 

Bouwhinder vormt een belangrijk aandachts

punt voor de uilvoering waarover nadrukkelijk 

mei de verantwoordelijke autoriteiten overieg 

wordt gevoerd over de keuzes en oplossingen 

die moeten leiden lot een acceptabele situatie 

2. Na reeds 20 jaar geluidsoverlast in het 
woongebied Zeelsl-Oost ten gevolge van de 
alweiigheid van geluidsschermen, wordt hel 
voor dit woongebied nog meer onleefbaar door 
toenemende geluids- en milieutïelasting van
wege de aanleg van spilsslroken, verbreding van 
de A2 en aanleg van kunstwerken. Op grond van 
de te verwachten overlast acht ik een schade
claim (nadeelcompensatie) alles7ins redelijk. 

Zie Algemeen B. Schadevergoeding 
Na de reconstructie is de akoestische situatie voor 
de woning Severemd 11 zo dat de geluidsbelast
ing circa 10 dB(A) is afgenomen ten opzichte van 
de huidige situatie. De geluidbelasting op de 
begane grond bedraagt 49 de(A) en 52 en 54 
dB(A) op resjjectievelijk de i e en 2e verdieping. 
De waarde blijft daarijij onder de streefwaarde 
van 55 dB{A) volgens het Standpunt. 

3 Bij het viaduct Akkereind tussen de viaducten 
Meerenakkerweg en Cranendonk moet over 
een afstand van 925 meier de parallelweg les 
meier dalen en weer sbjgen. Door het toene
mend plaatse'ijk vrachtverkeer en de aan-
weiigheid van verkeerslichten bij de Meerveld-
hovenseweg lal dit leiden tot een dagelijkse 
filevorming. Daarbij komt dat dit verkeer een 
helling moet nemen die lof onberekenbare 
geluidsoveriast en stankuitstool zal leiden. Bi] 
mist zal de helling leiden tot gevaarlijke ver-
keerssltualies. 

Akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens het 
wellelijk 'Reken- en meelvoorvihnft verkeers
lawaai' Onder bepaalde voorwaarde wordt een 
conedie toegepast vanwege een helling. Voor 
het gehele ontwerp wordt niet voklaan aan deze 
voonwaarde waardoor deze hellmgscorrectie net 
is toegepast. De hellingen in de paralleibaan zijn 
zodanig dat het vrachtverkeer hien/an vrijwel 
geen snelheidslerugval zal ondervinden, immers 
aan hel begin van de opgaande helling heeft de 
vrachtauto al een snelheid van 80 km/uur Het 
vrachtverkeer dat gebnjik maakt van de toerit 
hoeft, omdat de paralleibaan na het viaduct naar 
maaiveld daalt niel te klimmen. Was dat ander
som, dan zou dat verkeer met zeer lage begin-
snelheid zo'n 6 meter moeten klimmen. Op de 
paralleibaan zelf komen geen verkeerïlichlen 
voor, alleen aan het eind van de afrit 



Kernpuntfen] van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ge/ag: 

4. Door de combinatie van een stijgende paral

lelweg tussen de Blaarthemseweg en Akkereind, 

een te laag geluidsscherm van vier meter, het 

optrekkend vrachtverkeer en de klankbord wer

king van het zes meter hoge geluidsscherm aan 

de Oostkant van de parallelweg zal tiet 

woongebied een ontoelaatbare getuidsoveriast 

onderviriden. 

Bij de t)erekening van de geluidsbelasting is uit

gegaan van een absorberende werking van de 

schermen. Alle schermen worden om deie reden 

absorberend uitgevoerd Het scherm ter hoogte 

van de wi|k Zeelst, tussen de parallelbaan en de 

hootd rij baan, wordt aan beide l i jden 

absortierend uitgevoerd. Er is dan ook geen toe

name van de geluidsbelasting vanwege de 

reflectie (klank bordwerk mg) van de schermen. 

5. Een mogelijk budgettair alternatief kan zijn: 

- De parallelbaan tussen de Mee ren akkerweg en 

het Akkereirtd op hoogte houden 

- Het buitenste (westelijke) geluidsscherm ver

hogen tot /es meter 

- Het binnenste (oostelijke) geluidsscherm ver

valt, omdat dit voor klankbord werking kan 

lorgen 

Het ontwerpprincipe van de parallelbanen is om 
deze zo veel mogelijk op maaiveld te houden. 
De afwisselende hoge ligging van de door
gaande weg versus de lage ligging van de paral
lelbaan ondersteunt het karakter en de marn-
mum snelheid van 80 km/uur Een lage ligging 
van de parallelbaan bespaart bovendien 
ophcxigzand. Slechts in gevallen dat deie ligging 
in combinatie met geluidsschermen tot visueel 
tielastende situaties leidt voor direct aanwonen-
den, wordt hierop een uitzondering gemaakt. 
Een ruimtelijke analyse van de situatie bij Zeelst 
geeft aan dat de afstand tot de woon lie bouw ing 
dusdanig groot ts dat de visuele hinder met 
beplantingen geminimaliseerd kan worden. 

Het voorstel van inspreker om één scherm te 
plaatsen m plaats van twee schermen, is over
wogen. Bij de voorlichting van het Ontwerp-
tracébesluit is één scherm voor de wijk Zeelst 
gepresenteerd. De hoogte daarvan was tien 
meter. Om redenen van inpassing is gekozen om 
twee schermen te plaatsen. De hoogte van de 
schermen bedragen vier meter en zes meter 
Hierdoor komt de geluidsbelasting overeen met 
één scherm van tien meter hoog. 

Volgnummer: 2a Afzender 

A. Sleegers 

Blaarthemseweg BI 

5502 IT Veldhoven 

Kenmerk; -

Gedateerd: 21 januari 2002 

Kempunt(en} van de Inipruk: ReacUe v in Bevoegd Geiag: 

Identiek nummer 2 Zie nummer 2 

Volgnummer: 2b Afzender: 

P.IV\.J. Beelen 

Blaarthemseweg 79 

5502 JT Veldhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 28 januari 2002 

KempunKen] van de inspraak: Reactie van Bevoegd Cezig: 

Identiek nummer 2 Zie nummer 3 
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