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Volgnummer: 3 Afienden 

W. AgrestI 

Postbus 53 

5690 AB Son 

Kenmerk: -

Gedateerd: 7 januari 2002 

Kempuntten) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Eindhoven heeft een volledige grote ruit 

nodig. Het opkrikken van de halve westelijke 

ruit leidt alleen maar tot meer files, opstop

pingen en ongelukken. Het openbaar vervoer 

moet ooii meer aandacht krijgen. 

Zie Algemeen A Oosltangent 

Voor de uitvoeringsfase wordt in overleg met de 

regionale overheden een mobiliteitsplan 

ontwikkeld dat moet zorgdragen voor een 

veilige en beheersbare situatie tijdens de 

ombouw. Hiertoe worden alternatieve oplossin

gen gezocht om de regio bereikbaar te houden 

waarbij een speciale rol voor bijvooitieeld het 

openbaar vervoer en carpoolen is weggelegd. 

In tiet kader van het zoeken naar oplossingen 

voor de bestaande en toekomstige Ijereik-

baarheidsproblemen, is overigens in de 

Trajectnota/MER ook het openbaar vervoer 

nadrukkelijk in beschouwing genomen 

Gebleken is evenwel dat het alleen de inzet van 

openbaar vervoer de (toekomstige) problemen 

met kan oplossen 
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Volgnummer 4 Afiender 

A.N.W Kluitman» 

Diepmeerven 80 

5646 HB Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 7 januari 2002 

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

1. Ik heb al eerder gewezen op de mogelijkheid 
van ondertunneling om het verkeer van de A2 
van knooppunt Ekkersweijcr te leiden naar 
knooppunt Leendertieide In het centrum van 
Eindhoven waar de tunnel het centrum snijdt 
kunt u een transtenum, een overslagcentrum 
voor distributie van goederen, een parkeer
garage en nog een aantal voorzieningen inrich
ten. Gebruik de tunnel voor het doorgaande 
verkeer en de huidige randweg voor het lokale 
verkeer 

Zie Algemeen C. Tunnelvariant. 



• i '.\ 

Volgnummer: 5 en aanvulling op Afzender: 

dd 01-02-2002 Ir J A M Blok 

Twickel 40, 5655 )l Eindhoven 

Namens.- Wijk vereniging Ooievaarsnest, 

Kenmerk: - Wijl<vereniging Ooievaarsnest, 

Gedateerd: 10 januari 2002 Weldam 17. 5655 JC Emdfioven 

Kernpuntten) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1 Ter plaatse van het Ooievaarsnest ontstaat 

ten opiichte van de huidtge situatie een vef-

slechtering wat betreft de visuele hinder van de 

snelweg. De rand van de weg, die verhoogd Is 

gelegen, bevindt zich nu op een afstand van 

circa 75 mete' van de gevel van de dichtstbij

zijnde woningen In de nieuwe situatie wordt die 

afstand circa 50 meter. Aangezien bovendien de 

laluds de hoogst nood zakelijke geluidsschermen 

zullen worden geplaatst, wordt de visuele hinder 

hierdoor entra vergroot. 

Om de visuele hinder zoveel als mogelijk Ie 

tieperken, wordt tn het landschaps- en compen-

satieplan uitgegaan van een (of meerdere) 

bomenrij[en) tussen de woningen van hel 

Ooievaarsnest en het toekomstig talud 

Bovendien is ervoor gekozen om twee schermen 

te plaatsen in plaats van é*n hoog scherm langs 

de parallelweg. De hoogte van het scherm langs 

de parallelweg wordt daarmee drie meter. 

Tussen de parallelweg en de hootdri|t>aan in 

wordt een zes meter hoog scherm geplaatst Tol 

slot wordt de bovenste vier meter van hel 

scherm transparant uitgevoerd. 

Doot 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. 
Daarop is steeds geantwoord dat door de ver
plaatsing van De Hogt 100 meter m zuidelijke 
richting een verschuiving in westelijke nchting 
met nodig is om toch aan de geluidseisen te 
kunnen voldoen Waarom wordt bij de beant
woording van het meer dan redelijke verzoek 
van de bewoners geen rekening gehouden met 
deze visuele aspecten? 

DixK aanpassing van de verbind in gst>oog in de 
hootdrijbaan en een compacter ontwerp ontziet 
het ontwerp zowel de wijk Ooievaarsnest als 
bedrijventerrein De Run 

2 In de toelichting bi| het Ontwerp-tracé besluit 

wordt gesteld dat de luchtliwalileit wat l>etreft 

NO^ en fijnslof zal voldoen aan de richtlijnen. 

Daarbij wordt gesproken over een normstelling, 

gem«Jdeld over een jaar. De en^anng leert echter 

dat de snelweg nu al regelmatig leidt tot stank 

en een vuile aanslag op bijvoorbeeld tuin

meubels. Een jaargemiddelde norm zegt boven

dien weinig over de mogelijke gevaren voor de 

gezondheid ot hinder, aangezien de problemen 

met name tijdens de spits ontstaan 

Waarom lijn er geen melingen verricht en op 

welke wi|ze wordt rekening gehouden met de 

piekbelasting? Waarom wordt bij de beant

woording van het meer dan redelijke verzoek 

van de bewoners van het Ooievaarsnest de weg 

in westelijke richting op te schuiven in de rich

ting van het bedrijventerrein de Run, geen 

rekening gehouden mei de verbetering van de 

luchtkwaliteit voor de tiewoners? 

De gevolgen van de verbreding van de weg in 
hel kader van luchtkwaliteit zijn getoetst aan de 
daan/oor geldende nieuwe Europese normen 
zoals deze ook zijn neergelegd in het Besluit 
Luchtkwaliteit Met betrekking tot NO^ wordt 
ondersctieid gemaakt tussen piekconcen tralies 
(uurwaarden) en jaargemiddelde concentraties. 
Uil onderzoek van Van den Bosch en Zandveld 
(1999) 15 gebleken dat de Jaargemiddelde norm 
naat alle waarschijnlijkheid eerder la l worden 
overschreden dan de norm voor uurgemiddel-
dewaarden. De berekende concentraties zijn 
dan ook getoetst aan de jaargemiddelde norm. 

Het Besluit Luchtkwaliteit voorziet in een 
berekenmgsmelhodiek om de effecten te kwan
tificeren; metingen maakt daar geen deel van 
uil. 
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Kern puntten) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

3. De wijk Gestelse Ontginning waartoe ook het 

Ooievaarsnest behoort, wordt al jaren geplaagd 

door grote wateroverlast. Recent heeft de 

gemeente Eindhoven een plan van aanpak vast

gesteld om deie problemen doeltreffend aan te 

pakken Dit plan vooryiet in de aanleg van een 

brede afwaterende sloot, tussen de snelweg en 

het Ooievaarsnest. Uit de tekeningen blijkt dat 

nu slechts een smalle tjermsloot is voorzien, 

zoals nu aanwezig is. Een verschuiving van de 

weg in westelijke nchting zou Inpassing aanzien

lijk vergemakkelijken. Op welke wi]ze wordt 

rekening gehouden met de inpassing van deze 

t>enodigde brede afmaterende sloot? 

Indien de gemeente besluit tot het aanleggen 

van een watergang in verband met de grond-

wateroverlast m de wijk Ooievaarsnest, wordt 

deie watergang gecombineerd met de in het 

Tracébeslult opgenomen bennsloot. Verder is 

door de gemeente Eindhoven een verkenning 

gestart om de in het Tracétiesluit Ie verleggen 

parallelweg richting zandvang te laten ven/allen, 

waardoor een tetere inpassing van bovenge

noemde watergang mogelgk is. Er zijn evenwel 

nog geen resultaten van deze verkenning zodat 

de parallelweg voor alsnog deel uitmaakt van de 

plannen 

4 Wat beüeft de eerder in de procedure door 

arxieren reeds genoemde punten met t>eIiekkiog 

lot een lunnd, een venjiepte ligging, het in 

beschouwing nemen van de oosttangent en hel 

omklappen van de afnt Veldhoven-Zuid in 

noon1eli|ke nchöng. ondersteunen wij de opmerkin

gen van insprekers en vinden wi| de tieantwoording 

van Rijkswaterstaat onbevredigend. 

Zie Algemeen A Oosttangent en 

C. Tunnelvariant. 

Voor de aansluiting Veldhoven-Zuid Is op grond 

van inspraak gekozen voor een ruimlebe-

sparende Haarlemmermeeraansluiting. Ten 

opzichte van de bestaande situabe wordt met 

dichter bi| de bebouwing infrastructuur gerea

liseerd. 

S. Er is sprake van nieuwe weg in plaats van 

reconstructie Derhalve moet uitgegaan worden 

van 50 dB(A) ais voorkeursgrenswaarde. 

Bij het opstellen van hel Ontwerp-tracé besluit is 
de Wel geluidhinder toegepast. In de Wel 
geluidhinder worden twee regimes onderschei
den, te welen: Nieuwe weg en Reconstructie. 
Het volgende heeft ertoe geleid dat beoordeeld 
Is dat de werkzaamheden in het kader van hel 
Ontwerp-tracébeslult vallen onder het regime 
Reconstructie 

De definitie van reconslructie var een weg vol
gens de Wet Geluidhinder is "één of meer 
wijzigingen op of aan een aanwezige weg, 
tengevolge waarvan de geluidst>elasling van
wege de weg met 2 dB(A) of meer toeneemt" 
In "publicatie milieubeheer nr. 88" van hel 
Ministerie van verkeer en Waterstaat is nader 
toegelicht wat men verstAat onder "op of aan 
een aanwezige weg". 

De aanwezige weg heeft een bepaalde ver
keersfunctie De gereconstrueerde weg dient 
dan eenzelfde verkeersfunctie te behouden als 
voorheen. Dit houdt in dat het aantal wegen dal 
voor het openbaar verkeer openstaat, na de 
reconstructie met mag iijn toegenomen Dit is 
bijvc)ort>eeld af te leiden uit de tienammg van de 
weg. Verder lal de aanwezige weg een geluids
belasting veroorzaken op bepaalde gevels. 
Alleen voot die gevels die reeds door geluid van 
de aanwezige weg worden belast kan van een 
'reconstructie'sprake zijn De A58, A2 en 
A2/A67 voldoen daarmee aan hel regime 
reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder 



Volgnummei: 6 Ahender 

Meldorst 

Sliffertsesttaat 301 

5657 AN Eindhoven 

Kenmerk: -

Ce<lateerd: 10 januan 2002 

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

Identiek aan nummer 1 Zie nummer 1 

VoJgnummer 7 Afzender: 

R.C Weeber 

Ravensdonk 24 

5653 KS Eindhoven 

Kenmerk; -

Gedateerd: 18 januari 2003 

Kernpunt(en) van de inspraak: Readie van Bevoegd Ceiag; 

1. Kunt u mij Informeren over de Ie verwachten De door de inspreker gevraagde informatie is te 
geluidshinder in de «ijk Cendertjeemd? Deze vinden in hel akoestisch onderroek dat deel uit

wi|k heeft erg veel last van geluidhinder. lelfs maakt van het Ontwerptracét>e5lLJit en thans 

met isolerende ramen (MR++). van het Tracétiesluit Onder paragraaf 5 8 is een 
nadere beoordeling weergegeven van de wi|k 
Genderbeemd. In het bijlagen rapport is onder 

bijlage 8 de geluidstwlastingen van de diverse 

woningen van de wijk Cendefbeemd weer
gegeven 

Volgnummer 8 Afzender: 

A J Vennink 

Sol de rik laan 45 

5582 AT Waalre 

Kenmeric -

Gedateerd; 21 januari 2002 

Kempunt(en) van de Inspnutk: Reactie van Bevoegd Ceug; 

1. De schade die optreedt m de vorm van 

waardedaling van mijn woning als gevolg van 

hel vasi te stellen TracÉbesluit komt geheel ten 

laste van de overheid en ik houd de Staal der 

Nederlanden voor bedoelde schade nu reeds 

aansprakelijk 

Zie Algemeen 8. Schadevergoeding. 
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Volgnummer: 9 Afzender: 

dfï. LC.P. Kanen 

DeSpeldenmakerJI 

5506 CE Veldhoven 

Kenmerk: -

Cedateerd: 24 lanuad 2002 

Kempunt(en} van de inspruk: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

1 Behalve over de noodzakelijke verbreding van 

de Poot van Metz (A2) kan men in het 

Ontwerp-tracé besluit ^ezen dat voor dieren 

langs beken onderdoorgangen met loopgedeel

ten zullen worden aangelegd, onder knooppunt 

de Hogt zeUs met een breedte van 100 meter 

Want "de Randweg Eindhoven vormt tot nu toe 

een bijna onneemtiare barrière voor veel soorten 

dieren". Helaas kan binnen afzienbare tijd het 

woord 'dieren' vervangen worden door 

'mensen' Pal ten westen van de A2 ligt namelijk 

de gemeente Veldhoven Deze gemeente 

beschikt voor het particuliere gemotoriseerde 

verkeer slechts over twee toegangen tol die 

stad: de Karet de Crotetaan en de Noord-

Brabantlaan. Inmiddds is ook de gemeente 

Eindhoven zelt druk bezig zijn stadsuitbreiding 

ten westen van de A2 te realiseren in het nieuwe 

stadsdeel Meerheven. Een groot aantal van de 

inwor>ers m deze wijk zullen straks ook via de 

Noonj-Brabantlaan de stad in en de A2 op 

willen. 

In de wijk Meerhoven komen tevens uitgebreide 
bed rij (5- en kantorencomplexen en misschien 
ook een automuseum, een bioscoop, winkels, 
horeca- en sportvoorzieningen en een nieuw 
beursgebouw. Deze plannen hebben een 
enorme verkeersaantrekkende werking. De te 
verwachten verkeerscumulatie op de kruising 
van de A2 met de Noord-Brabantlaan wordt 
schromeli|k onderschat en onderlielicht Het is 
nu al te voorzien dat in de toekomst een bijna 
chronisch verkeer^infarct zal ontstaan. Nu al 
staan et in de spitsurett dagelijks files en straks 
zullen er nog duizenden automobilisten méér bij 
komen. Het is te hopen dat de HOV-IIjn 
(Hoogwaardig Openbaar VervoerI een flink deel 
van hel particuliere reizigerwervoer voor zijn 
rekening zal nemen. 

Mijns inziens moet een aantal plannen rondom 
de Noord-Braban tl aan gewijzigd worden De 
gemeente Eindhoven moet voor het beursge
bouw en andere grote publiekstrekkende bedri|-
ven een andere locatie zoeken waar geen a! te 
zware cumulatie van verkeersstromen zich voor 
zullen doen Denk bijvoort>eeld aan hel terrein 
bij de afslag Best ten zuiden van de A58 of in de 
buurt van de Boschdijk in Acht. De Noord-
Brabantlaan heett zijn stroken meer dan vol aan 
het lokale verkeer lussen Eindhoven en 
Veldhoven / Meerhoven. 

In de huidige situatie is de Poot van Metz over 

een lengte van vier kilometer reeds voorzien van 

zes doorgangen. Al deze doorgangen bJijven tij

dens en na de omlxiuw t>esc hik baar 

Daarnaast is de gemeente Eindhoven voorne

mens daaraan nog een extra doorgang (ver

lengde Meerenakkerweg) toe Ie voegen Deze 

plannen van de gemeente worden echter niet in 

dit Tracébesluit meegenomen, Met het reali

seren van dit voornemen zou het aantal grote 

doorgangen voor gemotonseerd veriteer op drie 

komen. 

Bovendien wordt in het kader van het Ontwerp-

tracébesluit nog een extra doorgang voor fiet

sere langs de Dommel gerealiseerd. Hiernaast 

wordt de onderdoorgang bij de Dommel ook 

gesctilkt gemaakt voor alledei dieren, dit sluit 

aan op het landelijk en provinciaal beleid. 

In de plannen voor ombouw van de rijksweg zijn 
de vigerende plannen voor de ruimtelijke 
ontwikkdingen in de belrokken gemeenten 
nadrukkelijk betrokken. Het aantal en de aard 
van de kruisende verbindingen wijzigt niet. Het 
oost-west verkeer wordt dan ook op zich niet 
extra gehinderd door de reconstructie van de 
Randweg De gemeente Eindhoven is samen 
met de gemeente Veldhoven bezig met de 
pianon[wikkeling voor een nieuwe HOV-lijn en 
het realiseren van een extra weg kruising 
Meerenakken«eg. Deze extra voorzieningen 
moeien het kruisende verkeer gaande houden. 
Voorzieningen die, in combinatie met de door 
inspreker genoemde ruimtelijke ontwikkelingen, 
door en onder verantwrxirdelijkheid van de 
gemeenten worden gerealiseerd. 

De toekomstige problematiek bij de aansluiting 
Veld hoven/Noord-8 rabantlaan is reeds in het 
Ontwerp-tracébesluit gesignaleerd Df gekozen 
oplossing zal op termijn tot nieuwe problemen 
kunnen leiden De gemeente Eindhoven heeft in 
dit kader aangegeven om initiatieven te nemen 
om het probleem in te kaderen en oplossingen 
te zoeken. Het Rijk wordt hierbij betrokken en 
voelt zich in dit opzicht ook medeverant
woordelijk. 



KcmpunUen] van de Inspruk: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Het voornemen om bij de rotonde van Hotel 
Campanile de Hei straat In zuideli|ke richting 
onder de A2 door naar de stad (Industriegebied 
de Hurk) door te trekken, moet voortvarender 
uitgevoerd worden zodat de Noord-BrabanMaan 
tenminste enigs/ios ontlast wordt 
Aan de noordelijke kruising over de A2, de 
Anthony Fokkerweg. moet een iware functie 
toegekend worden. Het is niet voldoende dat 
de;e route Meerhowen, Eindhoven Airport en de 
bedrijventerreinen Flight Forum en Lake Forum 
becttent. Zij moet ook Veld hoven-Noord 
ontsluiten: ook vanuit dit grote woonget)ied 
moet het Fokkerviaduct gemakkelijk bereikbaar 
!ijn Wie mensen niet slechter wil twhandelen 
dan dieren zal er voor moeten iorgen dat in de 
toekomst het gemotoriseerde verkeer tussen de 
stad Eindhoven enerzijds en Meerhoven en 
Veldhoven anderzijds op dne plaatsen de A2-
barnère kan oversteken de Karel de Grotelaan. 
de Noord-Brabant laan *n de Anthony 
Fokkerweg. Dne royale viaducten onder en ovet 
de A2 en evenzoveel goede hoofdwegen 
ernaartoe zijn voor 60.000 'westerlingen' en 
pakweg 200,000 'oosterlingen' een absoJuut 
minimum 

Verdere reactie tieschrijft genoemde ruimtelijke 

(gemeentelijke) ontwikkelingen. 

Volgnummer: 10 AfMndor: 

H. van Sombeek 
Mauritsstraat 6 
5502 TK Veldhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 35 januari 3003 

Kempuntfen) van de Inspraak: fleactle van Bevoegd Gezag: 

1 Om weike redenen worden de schermen 

onder een hoek van tien graden geplaatst? 
Is de helling van de schermen richting weg of 

richting woonwijk (Veldhoven)? 

Indien richting woonwijk, hoe (sterk) golft het 

geluid dan verder Veldhoven in? 

Waarom worden de schermen niet verticaal 

geplaatst? 

In het akoestisch onderzoek is uitgegaan dal de 
schermen een absorberende werking hebben. 
Dit uitgangspunt is uiteraard van Invloed op de 
geluidsbelasting op de gevels van woningen aan 
de overzijde van de weg waar de xhermen wor
den geplaatst 

BIJ het verdere ontwerp van de schermen wordt 
hiermee rekening gehouden. Dit kan op ver
schillende manieren, onder andere door het 
scherm uit te voeren met een absorberend 
materiaal 

Ook is er een mogelijkheid om de schermen hel
lend achtenwer te plaatsen, onder een hoek van 
tien graden van de wegzijde af gezien Uit een 
onderzoek van TNO van 1 juli IWKTPD-HAG-
RPT-91-0116) blijkt dat hierdoor een absor
berende werking ontstaat. 
Een scherm onder tien graden geplaatst, heeft 
daarbij voor de woningen achter het schemi 
dezelfde geluidswerende werking als een verti
caal geplaatst scherm 

9 
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Volgnummer 11 Atiender 

Fietsersbond Zuid-Oost Brabant 

P. Compen 

Anna Paulownalaan 34 

5583 BE Waalre 

Kenmerit: -

CedatMfd: 2S januari 2002 

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

1, Aangezien de onderliggende Infrastructuur 

veel gebruikt wordt door fietsers, lowel 

forensen, scholieren en retreanten en met name 

fiet Beatrixkanaal geen evlta over^teekmo-

geli|kheden biedt, dringen v/i\ er met klem op 

aan alle bestaande fietwerbindingen gedurende 

de hele bouwperiode onverkort te handhaven. 

Dil houdt tevens in dat de fietser niet, ïoals 

(leldas vaak voorkomt, gedwongen wordt af te 

stappen en door de modder moet baggeren 

omdat de aannemer voertuigen of apparatuur 

op het fietspad heeft geiet. 

Voor alle fietsverbindingen dient, voor de 

vferkiaamheden beginnen, een beheersplan 

opgesteld te z\\n met vermelding van eventuele 

omleidingen, wie verantwoordelijk is voor het 

schoonhouden, wie aanspreekbaar is bij proble

men en hoe lang bi| benadering de overiast zal 

duren. Wellicht ten overvloede wijzen v îj op de 

CROW-brochures 96B, Maatregelen bij werken 

in uitvoering ,,. en 74, Tekenen voor de fiets. 

Tijdens de uitvoenng van bouw aclivi lei ten zal 

overiast ontstaan «oor zowel het verkeer op de 

randweg als voor hel kruisend (langzaam) ver

keer In pnncipe worden er geen entra kruis-

ingsmogelijkheden geschapen maar blijven de 

kruisende verbindingen in takt. Slechts in inci

dentele situaties worden, bijvoorbeeld door de 

sloop van bestaande viaducten, verbindingen 

tijdelijk volledig afgesloten. In die specifieke situ

atie wordt in nauw overieg met de gemeenten 

naar oplossingen gezocht die de overiast zoveel 

mogelijk beperken. 

Desondanks zal de kwaliteit van de fietsroutes in 

een aantal gevallen afnemen. Bouwactiviteiten 

vereisen nu eenmaal maatregelen waarbij het 

afstappen van fietsers niet is te voorkomen. Het 

schoonhouden en blokkeren van routes vormt 

evenwel een bijzonder aandachtspunt tijdens de 

werkzaamheden. 

2 Zowel in de tijdelijke als de definitieve situatie 
worden verkeersregelinstallaties (VRI's) aan de 
voet van de op/afritten mei genoemd, wij ii|n 
erg bang dat de wachttijden voor fietsers daar 
onacceptabel lang zullen worden, met als on her-
rtiepelijk gevolg dat velen door rood zullen nj-
den Graag zien wi| daarom dat fietsers deze 
kruisingen via tunnels of andere kunstwerken 
kunnen passeren, zonder VRI, 

In de uitwerking van de veriieersafwikkelmgen 

met VRI's Ier plaatse van de toe- en afritten zijn 

de fiets- en voetgangersoversteken mee

genomen. De wachttijden voor de fietsers en 

voetgangers blijven binnen acceptabele grenzen. 

3. Wij zouden graag betrokken worden bij een 
gebruikersplatform waarmee regelmatig over
legd wordt door de betrokken ambtenaren en 
eventueel aannemers De ervaringen met hel 
Platform Leefkwaliteit Spoorverdubbelmg m 
Best zijn door alle t>etrokkenen als zeer positief 
en nuttig en/aren. 

De fietsersbond is inmiddels voor het komend 

belangen/bewonersgroepenoverleg uitgeno

digd 

4. DOOI de verbreding van de bovenliggende 
wegen veranderen de beslaande viaducten in 
tunnels, met alle problemen van sociale vei
ligheid die daarbij horen Hoewel wij camerabe
waking niet in principe afwijzen, geeft dat vol
gens ons vooral een vals gevoel van veiligheid 
zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat deze ca
mera's 24 uur per dag l>emenst njn. is de reactie
tijd onacceptabel lang Wij geven de voorkeur 
aan een directe vorm van beveiliging, bijvoor
beeld via een intercomverbinding, al arm lichten 
of een sirene. Graag zien wij in het Onlwerp-
tracébesluit een uitwerking van de sociale vei
ligheidsproblematiek opgenomen. 

De onderdoorgangen worden aanzienlijk langer. 
De huidige, ruim gedimenskineerde breedte bli|ft 
fiierlxj in elk geval beschikbaar In de uitwerking 
van het ontwerp wordt in elk geval gezorgd voor 
voldoende lich(toetreding dan wel verlichting en 
een overzichtelijke inrichting zonder 'verschuil-
hoeken' Dit geld zowel voor de doorgangen zelf 
als voor aanloop hier naar toe. Indien de situatie 
daartoe aanleiding geeft zal m samenwerking met 
de gemeente gezocht wonden naar aanvullende 
veiligheidsmaatregelen. De hiertoe noodzakelijke 
nadere detaillering valt buiten de kaders van het 
(OntwerpjTracébesluit en zal bij de verdere plan-
uitwerking in overleg worden ingevuld 
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K«rnpiu)t(efl) vin de Inspraak: Reactie van Bevoegd Cezag: 

1. De afwijiing door het bevoegd gezag van de 

oosltangent (tuit rond Eindhoven) is 

ondeugdelijk gemotiveerd De stelling dat de 

ruil rond Eindhoven voor het doorgaande ver

keer niet nodig is en louter een zaak is van 

regionale verkeersproblematiek getuigt toch wel 

van een /eer beperkte «isie. Uiteraard worden 

de doorgaande wegen ook door inkomende en 

uitkomende voertuigen uit de regio t>enut. Het 

heeft geen zin in de argumentatie een scheiding 

aan te brengen lussen voertuigen uit de regio en 

andere voertuigen. Is de randweg dan alleen 

Ijedoeld voor internationaal transport? Het stand

punt van het bevoegd gezag berust louter op 

ovenwegingen van financiële aard en korte-lermi-

in-poliliek in een echte lange-termijn-vis* is er 

geen plaats voor afschuiven van verant

woordelijkheden lussen het Rijk en de regio. De 

njit rond Eindhoven geeft veel betere mogelijkhe

den voor verwerking van lomel het toekomstige 

regionale, nationale als internationale verkeer. 

Ook IS dan een betere en kortere aansluiting 

(nogeli)k op de andere grote verkeersaders 

Zie Algemeen A Oosltangent. 

2. De optie van aanleg van de Randweg A2 In 
een verdiepte ligging [tunnelbak) is nog steeds 
niet serieus onderiocht. Mei name is door het 
bevoegd gezag niet ingegaan op de voordelen 
van de verdiepte ligging, ;oals milieu
bescherming, ruimtebesparmg. zandwinsl en 
mogelijkheden van overtwuwing. 

Zie Algemeen C. Tunneh/ariant. 

3. Uil hel Ontmerp-lracél>esluil is op te maken 
dal de nieuw aan Ie leggen parallelwegen langs 
de wijk Ooievaarsnest de Uien pas niet op 
maarve ld hoogte zullen kruisen, maar een aantal 
meters hoger Dit is ongewenst uil visueel oog
punt en uit milieuoogpunl. In hel beleid van de 
gemeente Emdhoven past dal de onderdoor
gang onder de A2 alleen voor fietsverkeer nodig 
is. Indien de parallelwegen gewoon op 
maaiveldhoogte aangelegd souden worden, dan 
kan het fietsverkeer ter plaatse via een een
voudige fletse nonderdoorgang passeren. 

Uitgangspunt bij het ontwerp is dat alle doorrij-
hoogten in de beslaande onderdoorgangen 
gehandhaafd blijven. De Ulenpas is op dit 
moment toegankelijk voor alle verkeer en 
daarom liggen zowel de hoofd rijbanen als de 
parallelbanen verhoogd. Overigens is een fiels-
lunnel onder maaiveld i.v.m, sociale onveiligheid 
minder gewenst 

Visueel betekent het op maaiveld leggen van de 
parallelbanen dat ze dichterbij de tiebouwing 
komen; ook de geluidsschermen worden hoger. 
Dit is de reden dat ze bij Voldijn |uis( hoog 
gelegd zijn i.p.v. laag zoals oorspronkelijk in het 
MMA stond. De ruimte van de taluds ligt nu 
lussen de weg en de t>ewoning in waardoor het 
geheel tieler ingeplant kan wonden. Bij Ulenpas 
kunnen de parallel banen bovendien met naar 
maaiveld omdat ze richting de Hogt moeien 
klimmen. 

I 
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Kempunt(en) van de Inipraak: Readie van Bevoegd Gezag; 

4. Uit het Ontwerp-tracé besluit blijkt dat in de 

directe omgeving van de wijk Ooievaarsnest een 

zeer groot aantai bomen gekapt zullen moeten 

worden voor de aanleg van de parallelwegen. 

De natuurcompensatie hien/oor zal plaatsvinden 

bij Baladorp en Leen derheide. Dit is onaan

vaardbaar. Het 15 in het belang van de bevolking 

van Eindhoven-Zuid dat als buffer tegen de uit

gebreide verkeersoverlast en als compensatie 

voor het vedoren gegane groen roveel mogelijk 

bomen in de directe omgeving worden aange

plant E' is nog voldoende ruimte, bijvoorbeeld 

op de stroken langs de nieuw aan te leggen 

wegen en op de velden nchtrng A67/Nat Lab. 

Ingevolge de principes van natuurcompensatie 

hoeven de te compenseren bomen niet binnen 

hetzelfde gebied te worden teruggeplant. Alleen 

indien tximen gekapt worden op hxaties die 

vallen binnen de gebieden die door de provincie 

zijn aangeduid als Groene Hoofdstructuur wor

den zij binnen dat aangewezen natuurcompen-

satiegbied teruggeplant. 

Naast natuurcompensatie op de locaties 

Leenderheide en Batadorp wordt in totaal 18,2 

hectare begroeiing teruggeplant langs de weg 

(zie landschaps- en compensatie plan biz 21). 

Een deel hiervan wordt aangeplant langs de weg 

bIj Ooievaarsnest. 

5. Het onderzoek naar de luchtkwaliteit is vol

strekt Willekeurig verlopen, met name met 

betrekking tot de (toekomstige) neerslag van 

kankervenwekkende fijne stofdeeltjes. De neer

slag van tijne stofdeeltjes is van een groot aan

tal factoren afhankeiijk. zoals intensiteit en snel

heid van het verkeer, temperatuur, windnchting 

en afstand tot de weg. Om de conclusie te 

trekken dat aan de normen voldaan zal worden 

IS onvoldoende gemeten, zowel in aantal metin

gen als in variatie van de metingen naar tijdstip 

van de dag, naar seizoen en naar afstand tot de 

weg. 

Het onderzoek naar de luchtkwaliteit heett 

plaatsgevonden op basis van tierekeningen De 

wijze van berekenen sluit direct aan bij twlgeen 

hienaver is geregeld in de nieuwe Europese nor

men inzake Luchtkwaliteit zoals ook 

opgenomen m het Besluit Luchtkwaliteit 

Btj de berekeningen is uitgegaan van de locale 

omstandigheden zoals verkeersintensiteiten, 

verkeerssamenstelling en gemiddelde klim

atologische omstandigheden. 

6. Hel rapport over het onderzoek naar de 

luchtkwaltleit heeft niet ter inzage gelegen Voor 

veel burgers is hiermee een barnère opgewor

pen om het onderzoek te kunnen beoordelen. 

De inspraakprocedure is Om deze reden 

ondeugdelijk en dient opnieuw te worden uit

gevoerd. 

De samenvatting met uitgangspunten, de voor
naamste conclusies en tabellen ingevolge het 
Rapport Luchtkwaliteitsberekening langs de A2 
Randweg Eindhoven, zoals dat in november 
2001 IS uitgevoerd zijn ten behoeve van 
t)elanghebt>enden opgenomen in bijlage 8, 
behorend bij het (Ontwerp)Tracébesluil Dit 
opdat eenieder hiervan kennis kan nemen. 
Om praktische redenen is niet ieder rapport 
waaruit gegevens voor het (Ontwerp) 
Tracébesluit zijn betrokken in zijn geheel ter 
inzage gelegd. Wel zijn dte rapporten openbaar. 
Daarom is aan elk verzoek om toezending van 
het rapport inzake Luchtkwaliteit gehoor 
gegeven. 

7. Ten onrechte worden in alle publicaties rond 

het Ontwerp-tracébesluit alleen 'belanghebben

den' opgeroepen om hun reactie te geven. 

Indien het gaat om ruimtelijke ordening dient 

"eenieder" te worden opgeroepen om te rea

geren. Ongetwijfeld ;ijn velen hierdoor weer-

tiouden De inspraakprocedure is om deze reden 

ondeugdelijk en dient opnieuw te worden uit

gevoerd. 

Bi| de terinzagelegging van het Ontwerp-
tracibesluitwas het niet de bedoeling enkel 
belanghebtienden uit te nodigen hun ziens
wijzen op het Ontwerp-tracébesluit kenbaar te 
maken Nog tijdens de inspraakperiode is 
daarom een rectificatie ten aanzien van de pu
blicaties geplaatst waann alsnog eenieder werd 
uitgenodigd zijn ztenswijze schriftelijk dan wel 
mondeling kenbaar te maken. Aldus is eenieder 
in de gelegenheid geweest op het Ontwerp-
tracétiesluit te reageren. 
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KempunKen) v in de In ipruk : 

1. Het huisperceel van de heer Miltkers bevindt 
lich op de Laarstraat 63 en is 43 are en 95 cen
tiare groot (kadesiraal bekend gemeente Waalre 
sectie £ nr. 1505) Op het perceel is een bedn|fs-
woning en stal gevestigd. Tot het huisperteel 
behoort tevens aansluitend een stuk grond 
waarop een silo ten behoeve van de opslag van 
maïs en voer is gelegen Op de als bijlage 
toegevoegde kadastrale kaart is de ligging van 
de silo ingetekend. Het perceet en de omgeving 
daanan IS weergegeven in kaart 16 van de bijla
gen van het Ontwerp-trac*t)esluit. Ten onrechte 
is de bij het huiïperceel behorende sito niet op 
de kaart weergegeven Deie silo is al meer dan 
30 jaar onafgebroken m gebruik bi| de boerden] 
en is op grond van ari. 3 99 Burgerlijk Wetboek 
door middel van verjaring eigendom van de heer 
Mikkers geworden. Conform het huidige 
ontwerp lal als gevolg van de aanleg van het 
nieuwe traject de silo geamovecrd dienen te 
worden Daardoor wordt de heer Mikkers 
aaniienlijk m ;ijn tiedrijfsvoering beperkt De silo 
IS onmist>aar voor ii jn melk rund veehouderij. Hel 
vee staal zomer en winter op stal waardoor er 
veel opslagruimte nocxJzakelijk is. Omdat zijn 
hu is perceel al klein Is, zijn er geen andere 
mogelijkheden de silo te plaatsen. 

In het kader van de aanleg van de A67 is ten 
behoeve van de bereikbaarheid van iijn land-
bouvifgrond een zandweg als ontsluitingsweg 
aangelegd. Deze ontsluitingsweg is conform het 
Ontwerp-tracé besluit lot inpasiingszone aange
merkt en zal derhalve door de heer Mikkers niet 
meer gebruikt kunnen worden. Daardoor 
ontstaat schade voor de bedrijfsvoering Hel 
landbouwverkeer naar de tot het bedrijf 
behorende landbouwgronden dient aanzienlijk 
om te rijden en wordt verplicht door de woon
wijk te rijden Bovendien zal de toegang tot de 
silo geblokkeerd worden. 

Zonder gebruik van de silo en de ontsluit-
ingsweg is het taedrijf niet meer enploitabel. De 
heer Mikkers verzoekt u derhalve het plan 
zodanig aan te passen dat lowel het gebruik van 
de silo als de ontsluit In gs weg gehandhaafd blij
ven Mocht dit niet mogelijk zijn. dan verzoekt 
de heer Mikkers u om met hem in onderhande
ling te treden omtrent opkoop van zijn bedrijf, 
aangezien dan verplaatsing de enige mogelijk
heid is om het bedrijf te continueren. 

Reactie van Bevoegd Caug: 

Met tielanghebbende zijn gesprekken gevoerd. 

Aangaande het vedies van opslag m het 

gedeelte van de silo wordt gezocht naar alter

natieven. Met alternatieven worden bv. 

Voedertialen tiedoeld. Het t>edrijf wordt ove

rigens door de rijksplannen met zodanig aange

tast dat tiet in het voortbestaan wordt 

bedreigd.Voor compensatie voor ontnemmg 

grond zie algemeen B. Scliadevergoeding, 

Voor de ontsluiting van het bedrijf hoeft deze 

zandweg niet gehandhaafd te worden. Er zijn 

andere ontsluingsmogelijkheden richting 

prof.Holstlaan, namelijk de Laarstraat/ Burg, 

Mollaaan. Voor eventuele omrijschade wordt 

verwezen naar Algemeen 8. Grondverwerving 

.De genoemde silo blijft ongewijzigd bereikbaar. % 
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Met belanghebbende zijn gesprekken gevoerd. 

Ter compensatie van het vedies aan grond wordt 

getracht een kavelruil met derden op te zetten, 
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Kernpuntfen} van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Ten behoeve van de bewoners van de Laarsfraat 

46 iijn in het Ontwerp-tracé besluit aanpassin

gen voorgesteld met het oog op behoud van 

een opstal. De heer Mikkers verioeltl u te 

onderzoeken of de in het kader daarvan gepro

jecteerde onderbreking van het profiel van sloot 

en groenvoorziening tot (extra) overlast voor de 

heer Mikkers kan leiden en met m inachtneming 

van de onderzoeksresultaten het besluit op dit 

punt te heroverwegen. 

De onderbreking van het profiel van sloot en 

groenvoorziening zal niet tot overlast van 

belanghebbende lijden. 

2. De tot het bedrijf van de heer Mikkers 

behorende landbouwgronden zijn bestemd voor 

de aspergeteelt, Deie percelen i i jn weerge

geven op de Bijlagen bi| het On t werp-

tracébesluil op kaart 16. Door de geplande aan

leg wordt een deel van het perceel doorli'uisl 

(kadastraal bekend gemeente Gestel sectie E nr 

2916) De heer Mikkers verzoekt u de schade als 

gevolg daarvan te compenseren. Hij brengt 

daarbij onder uw aandacht dal deze percelen 

vanwege de uitstekende landbouwkundige staat 

ten behoeve van de aspergeteelt en de ligging in 

nabijheid van lijn (jedrijf van grote waarde voor 

de bedrijfsvoering ztjn 

Met belanghebbende zijn gesprekken gevoerd. 

Ter compensatie van het verlies aan grond wordt 

getractit een kavelruil met derden op te zetten. 

3. De tot het bedrijf van de heer Mikkers 
behorende pachtgronden (kadestraal bekend 
gemeente Aalst sectie A nr 2418). ook bekend 
als "Leender fietspad" worden op de bijlagen bij 
het Ontwerp-tracé besluit op kaart 20 weerge
geven Deze gronden worden thans in het kader 
van het Landschaps- en compensaheplan 
Randweg Eindhoven, als natuurcompensatie 
gebied bestemd Van de In totaal 22 hectare 
door het bedrijf gebruikte grond bestaat circa 7 
hectare uit eigendom en 4 hectare reguliere 
pacht. Deze 11 hectare vormen de vaste basis 
voor de continuïteit van het bedrijf. Door daar
van 4 hectare uit de landbouw weg te bestem
men wordt het bedrijf in zijn voortgang 
bedreigd. De heer Mikkers verzoekt u derhalve 
deie landbouwgrond ten behoeve van de land' 
bouw te t»houden, 

Planologisch gezien zijn de twlreffende percelen 
voor toekomstige natuurdoelen l>es(emd. Op 
enkele andere percelen in de directe nabi)heid is 
reeds natuur gerealiseerd De percelen maken 
onderdeel uit van een groter geheel dat de 
natuurgebieden bij Leenderheide verlimdt rich
ting Leenderbos De natuurcompensatie vindt 
aangrenzend aan de aantasting bij Leenderheide 
plaats, waardoor de natuurwaarden van bet hele 
gebied op peil blijven. De begrenzing van de 
locatie voor compensatie is na overleg met 
gemeente en provincie tot stand gekomen. 
Voor compensatie voor ontneming grond zie 
algemeen B. Schadevergoeding. 
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Kempunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1 De reconstructie van de A2/A67 heeft voor 
de gemeente Waalre en haar bewoners ir>gri|-
pende gevolgen CDA-Waalre probeert, met 
name mtddels haar vertegenwoordiging in de 
gemeenteraad, op te komen voor de belangen 
van de burgers. Het Ontwerp-tracébesluit kan 
op een groot aantal punten interfereren met 
punten in het (verklezings)programma van 
CDA-Waalre voor de periode 2003-2006 en in 
verband met de politieke duidelijkheid Is het 
derhalve vin belang over de faakpunten maxi
male duideli|kheid te verkrijgen We wilton bij 
deze nog een aantal vragen stellen 
Op een aantal plaatsen worden voor fietsers 
nieuwe voomenmgen aangelegd of bestaande 
voorzieningen aangepast om de n|ksweg 
A2/A67 te kruisen Het kan hiertHj om relatief 
lange fietstunnels gaan, bijvoorbeeld onder 
knooppunt de Hogl. 

- Hoe wordt de veiligheid in de (zeer lange) fiets
tunnels en andere doorgangen gegarandeerd? 

- Wordt hiermee bij de geplande reconstructie 
van de A2/A67 al rekening mee gehouden? 

- Is het een zaak die onder verantwoorde
lijkheid van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat valt of moet dit (op termijn) 
lokaal/regionaal worden opgelost? 

- Hoe IS de coördinatie tussen het ministene van 
Verkeer en Waterstaat en de betrokken 
gemeenten op dit punt? 

- Zijn er nog andere consequenties voor t)estaande 
fietsroutes door wijzigingen in het tracé, zo ja hoe 
zijn of worden deze wijzigingen geregeld? 

De onderdoorgangen worden aanzienlijk langer 

De huidige, ruim gedimensioneerde breedte 

blijft hiecbij in elk geval beschikbaar In de 

uitwerking van hel ontwerp wordt in elk geval 

gezorgd voor voldoende lichttoetreding dan wel 

verlichting en een overzichtelijke innchting zon

der 'verschuil hoe ken'. Dit geld zowel voor de 

doorgangen zelf als voor aanloop hier naar toe. 

Indien de situatie daartoe aanleiding geeft zal in 

samenwerking met de gemeente gezocht wor

den naar aanvullende veiligheidsmaatregelen. 

- In Kei (Ontwerp)Tracét)esluit is hien/oor de 

noodzakelijke ruimte opgenomen 

- Hel profeet wordt onder verantwoordelijkheid 

van hel ministene gerealiseerd, echter in samen

spraak met betrokken gemeenten, de SRf, de 

provincie en hel waterschap De Dommel 

- Hiertoe wordt zowel op bestuurlijk als 

ambtelijk niveau overleg gevoerd. 

- De bestaande fietsroutes blijven in takt. De 

belangrijkste wijziging is het toevoegen van 

een entra fietspad Ier hoogte van De Hogt 

langs de Dommel. 

2. In het Ontwerp-tracébesluit is een aansluiting 
op de Philips-campus voorzien In verband hier
mee Is aan de zuidzijde van de rijksweg volgens 
de tekeningen een oprit voorzien voor het ver
keer in ooitetijke richting In de plannen van de 
gemeene Waalre zou het kunnen passen om aan 
de zuKJzijde van de A2 (tegenover de Philips-
campui en in de nabijheid van de A2/A67) een 
industrieterrein te projecteren. 

Zouden de aansluitingen ten behoeve van de 

Philips-campus ook gebruikt c q. uitgebreid kun

nen worden om {vrachtverkeer dat afkomstig is 

van een toekomstig industrieterrein op het 

grondgebied van de gemeente Waalre toegang 

te geven tot de A2/A67? Dit vrachtverkeer dient 

immers bij voorkeur geweerd te worden uil de 

kernen van de dorpen Aalst en Waalre en een 

directe toegang tot de A2/A67 zou m dit ver

band een oplossing kunnen zijn 

De aansluiting Philips is exclusief bedoeld voor 
de Campus en is derhalve niet bestemd voor een 
verbinding naar het zuiden. Er i i jn op dit 
moment geen concrete plannen voor ontwik
kelingen ten zuiden van de weg. 

Ter zake van het realiseren van nieuwe 
aansluitingen voert het Rijk een terughoudend 
beleid In paragraaf 5,2 van het (Ontwerp) 
Tracébesluit is reeds aangegeven hoe hier mee 
wordt omgaan Hel uitbouwen van de in het 
kader van hel Tracébesluit te realiseren aansluit
ing Philips High Tech Campus (PHTC) is een 
andere zaak. 
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KempunHen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Zijn de kosten voor de eerder genoemde 

aansluiting onderdeel van het tracé(besluit) ot 

louden deïe kosten geheel ter laste van de 

gemeente Waalre komen? 

Hoe is enact de tjesluitvormingsprocedure rond 

de aanpassing van een (toekomstige) aansluit

ing? 

Deze aansluiting wordt aangelegd op kosten van 

Philips ten t)chocve var het PHTC Bij de instem

ming van eer exclusieve aansluiting PHTC is door 

de minister aangegeven dat hel in standhouden var 

hel enclusieve karakter een veranlwoordelljkheid is 

van Philips en de gemeente Eindhoven, Uitbreiding 

van de aansluiting PHTC aan de zuidzijde is dei-

halve enerzijds een verantwoordelijkheid van Philips 

en de gemeente Eindhoven, anderzijds is instem

ming noodzakelijiï var de Minister van Verkeer en 

Waterstaat Hiertiij is hel noodzakelijk nul/nood

zaak in beeld Ie brengen, aan te geven welke alter

natieven zijn onderzocht en de gevolgen voor hel 

milieu in kaart te t>rengen. Indien dit onderzoek 

inderdaad de oplossing ondersteunt en de minister 

positief besluit, zal het duidelijk zijn dat tinancienng 

van aanpassingen aan de aansluiting en het reali

seren van de verbinding met het onderliggend 

wegen nel twsluitvorming voor rekening van de Ini

tiatiefnemer zijn. 

3. Tijdens de hoorzitting op 15 januari 2002 is 
gebleken dat het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat zich tietrekkelijk verre v^il houden 
van de regionale verkeersproblematiek, met 
name het noord-iuid verkeer over de N69 
E in d hoven-Val ken swaard-Belgische grens v v . 
Hieivoor lullen inderdaad in regionaal verband 
oplossingen gevonden moeten worden Een van 
de varianten hiervoor is het zogenaamde 
Keersopperd reeft raject, dat ergens ten wetten 
of ten oosten van knooppunt de Hogt op de 
A2/A67 moet aansluiten. 
Valt het traiect op de A67 ten westen van 
knooppunt de Hogt geheel buiten het huidige 
Ontwetp-tfacélJesluit? 

Zijn een ASML-aansluiting en een hierbij 
passende mogelijke aansluiting van het 
Keersopperdreeftraject ergens in de plannen 
meegenomen? 

Het traject van de A67 valt voor zover niet op de 

(Ontwerp)Tracébesluitkaarten 3 en 4 aange

geven IS geheel buiten het (Ontwerp) Tracé

besluit 

Ten aanzien van een eventuele aansluibng 

ASML IS t>eoordeetd dat het technisch mogelijk 

IS deze aansluiting te realiseren mits deze 

aansluiting ten westen van de Runstraat wordt 

geprojecteerd. Met het Keersopperdreeftraject is 

verder geen rekening gehouden. 

4 In het Ontwerp-tracébesluit wordt betiekke-
lifk veel informatie gegeven over de geluidsl>e-
lasling langs het tracé en de te tteFfen maat
regelen Is het mogeli|k om een meer concreet 
overzicht te krijgen welke geluidsschermen 
geplaatst worden langs de zuidzijde van de 
A2/A67 (hel gebied van de gemeente Waalre), 
in welk stadium van de reconstructie dit zal 
gebeuren, hoe deze geluidsschermen l i jn 
geconstrueerd en wat het te verwachten effect 

(S? 

In het akoeshsch onderzoek zijn hoogte en 
lengte van de schermen weergegeven In hel 
landschaps- en compensatie wonjt aangegeven 
in hoeverre gebruik gemaakt wordt van 
transparante materialen (bladzijde 29) De 
vormgeving van de schermen wordl in een later 
stadium vastgesteld. Hierbij worden omwonen
den betrokken. Voor zover mogelijk worden de 
geluidsschermen geplaatst voorafgaand aan 
openstelling van delen van de gereconstrueerde 
weg Per locatie is dit weer afhankelijk van de 
verkeersfasering Het effect van de afscherming 
IS weergegeven in het akoestisch onderzoek wat 
ais bijlage bij het (Ontwerp)Tracétiesluit hoort. 

5 Is de aanname juist dat bij het huidige 
Ontwerp-tracé t>e si uit op geen enicele wijze 
rekening is gehouden met een mogelijke sjjoor-
baan (Antwerpen-Ruhrgebied) langs de snelweg 
en de gevolgen hiervan voor de woningen m de 
wijk Vold'jn te Aalst? 

Ja, dit IS juist, aangezien er nog geen 
fjesluitvorming heeft plaatsgevonden over öeie 
mogelijke spooriijn. 



Volgnumnwr 15 Afzendei: 

A.A. van Oers 

VenetsheldenUan 42 

5626 CH Eindhoven 

Kenmertt: -

Gedateerd: 30 januari 2002 

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

1. Ik ben eigenaar van een drietal percelen 
weike gelegen zijn nabij fiet knooppunt 
Batadorp, kadastraal bekend gerneente 8est sec
tie F 230, 390 en 757, geiamenli|k groot 
4,07.95 hectare, Op kaart 5, v^egvak A58 
Ekkersweijer - Batadorp van het Ontwerp-
tfacébesluit is aangegeven dat men voornemeni 
l i deie percelen voor natuurcompensatte te 
ontwikketen. Dit t)etekent dat de percelen F230 
en 390 in njn geheel en het perceel F757 vcxjr 
ongeveer de helft binnen hel tracé gaan vallen 
Ik venoek u de plan grens in te pertien tol de 
feitelijke uitbreiding ten behoeve van 'verkeers-
doeleinden', ioal i aangeduid op voornoemde 
kaart. Oit betekent dat de beoogde natuurcom
pensatie op mijn eigendommen dient te ver
vallen. Het is dan niet nodig/noodzakelijk om 
mijn percelen op te nemen in het tracé, 

Natuurontwikkeling is op deze locatie namelijk 
niet passend Voor de argumentatie verwijs ik 
naar een kopie van een brief d.d. 24 september 
2001 die ik als bijlage heb meegestuurd. Dit 
betreft mijn zienswijze inzake het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Best wat 29 augustus 2001 ter iniage 
ts gelegd en dus thans in procedure is Deze 
zienswijze geeft een duidehjk beeld van mijn 
bedenkingen tegen de beoogde natuurcompen
satie volgens hel Ontwerp-tracébes luit. 
Volledigheidshalve geef ik hieronder enkele 
argumenten uit de bijgevoegde bnet hieronder 
weer. 

Het huidige streekplan bestemt de genoemde 

percelen tot 'Centraal Stedelijk gebied'. De 

definitie van 'Centraal Stedelijk gebied' is "een 

gebied binnen de stadsregio (Eindhoven), 

waarbinnen de uitbreiding van het stedelijk 

gebied moet plaatsvinden" De twöogde na

tuurcompensatie in het Ontwerp-tracé besluit is 

strijdig met de in het streekplan aangegeven 

sinjctuur. Daarnaast is de stedelijke en infra

structurele invloed sfeer m het onderhavige 

gebied dermate groot dal men n« l meer kan 

spreken van een groene gordel Ter werduidelijk-

ing zie bijgevoegde kaan Ten gevolge van 

voornoemde begrenzingen en versnippering is 

er géén sprake van een reële verbindingszone. 

Het IS niet aangetoond dal de beoogde ontwik

keling van natuur (volgens het Ontwerp-

tracét)esluit) op mijn percelen nodig/noodzake

lijk Is, 

In het huidige streekplan vallen de twdoelde 
percelen in het 'zoekgebied waterberging'. 
Waardoor ze minder geschikt worden voor 
stedelijke ontwikkelingen. Een deel van de 
percelen wordt in het (OntwerpjTracébesluit als 
waterberging voor afstromend wegwaler 
tiestemd Oeze tunctie kan gepaard gaan met de 
functie natuur De reden om ook enkele andere 
percelen in het (Ontwerp)Tracébesluit op te 
nemen is de strategische ligging van de percelen 
tussen de natuurontwikkeling bij Batadorp, de 
plassen bij de Ploegstraat en de natuurgebieden 
bij Ekkerswijer en de Nieuwe tieide. luist deze 
smalle corndor op de overgang van de Midden-
Brabantse dekzandrug en de Ekkersrijt is van 
grtwt belang voor de natuur in een zich steeds 
verder verstedelijkende omgeving. De ruimte die 
nodig is om de Pendelweg te realiseren is niet 
opgenomen in het (OnIwerpJTracébesluit Ook 
bij de aanleg van de Pendelweg dient rekening 
gehouden te worden met de (potentiële) 
natuurkwaliteiten van dit gebied Bij de 
spoorverbreding ter plaatse is overigens al 
rekening gehouden met de kwaliteit van het 
gebied door de aanleg van een faunapassage 

Overleg met betrokken familie heeft plaats

gevonden. De familie oefent zelf geen agransch 

bedrijf uit. De gronden worden verpacht aan 

derden Voor schadeloosstelling zie Algemeen B. 

Crondven«en/ing, 



U^ÊM 1 

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

Op het perceel grenzende aan de oostzijde van 

het perceel F 390 Is ook natuurcomf>ensatie 

beoogd. Ook hier i j sprake van onverantwoorde 

inpassing van natuur, daar in de nabije toekomst 

de zogenaamde Pendelweg wordt gerealiseerd 

op hel onderhavige perceel. Deie weg gaat hel 

bed rijven terrein Breeven (gemeente Best) 

verbinden met het in aanbouw ïijnde bedrijven

terrein van de gemeente Eindhoven. Ten noord

oosten van het perceel F 390 is reeds ca, 3 

hectare bos gerooid teneinde deie weg te reaVi

seren! Kennelijk is er In het onderhavige gebied 

geen sprake van een zwaarwegend belang uit 

het oogpunt van natuurtiehoud. 

hfatuurcompensatie op andere locaties langs hel 

tracé kan een duidelijke meerwaarde vertonen in 

vergelijking met de tieoogde compensatie loals 

op kaart 5 is aangeduid Te denken valt onder 

andere aan het gebied ten westen van de A2, 

tussen het Beatrlïkanaal en de A2 In. 

Natuurontwikkeling op deze locatie ligt meer 

voor de hand, de ontwikkeling van natuur kan 

namefijk prima aansluiten op de bestaande na

tuur, de Oirschotse Hetde. Momenteel vindt aan 

deze zijde al natuurontwikkeling plaats als com

pensatie van het in onhwikkeltng lijnde PIROC 

terrein (het njopleidingscentrum van het 

ministerie van Defensie). Dit zou betekenen dat 

in samenhang met natuurcompensatie voor de 

verbreding van de Randweg Eindhoven er een 

groot aaneengesloten gebied met hoogviiaardi-

ge natuur- en landschapselementen ontstaat. 

Hierdoor wordt Op die locatie op een verant

woorde wijze bijgedragen aan de versteriting 

van de Groene Hoofdstructuur. 

Volgnummer: 16 

Kenmerii: • 
Cedateend: 31 januari 2002 

Afzender: 
C.F.E. Smulders 
Eckartseweg Zuid 189 
5623 PB Eindhoven 

Kern puntten) van de Inspraak: Readie van Bevoegd Gezag: 

1. De minst ingri|pende omleiding is vanaf 
aansluiting Kennedylaan noord richting kanaal 
naar Snn en naar Aarle Rutel. van daar uit richt
ing Bakel om Helmond heen en dan de aansluit
ing nchling Asten aansluitend op de weg naar 
Venlo. Ik adviseer de weg zoveel mogelijk langs 
het kanaal te laten lopen waardoor geen of zo 
weinig mogelijk natuur- en milieuschade 
ontstaat. 

De beschreven variant lijkt op een van de van

anten zoals in het kader van de NNI is onder

zocht. Zie hiervoor Algemeen A. Oosttangent 



Volgnummer: 17 Afzender 

Nederlandse Gasunie 

E.H. Boer 

Postbus 19 

Kenmerk: - 9700 MA OnDningen 

GedatMrd: 4 februari 2003 

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

1. In het betreffende gebied ligt een aantal Met kruisende kabels en leidingen wordt bij de 

regionale gast rans po rtleidingen van N V vetdere plan uitwerk ing rekening gehouden 

Nederlandse Gasunie. Het vertieteren van het Hervoor zal het noodiakdijke overieg tijdtg 
wegenitelse! rond Eindinoven is ten gunste van worden opgestart. 

het transport over de weg dat met ten koste 
mag gaan van de gelijkwaardige vierde trans

portmodaliteit, het transpon per buisleidmg. Wij 

stellen het op prijs indien rekening wordt 

gehouden met de belangen van onze maat

schappij 

Volgnummer 13 Abender: 

CL. Verieg 
Severeind 11 
5502 PW Veldhoven 

Kenmerk; -

Gedateerd: 4 februari 2002 

Kempuntten) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Geiag: 

1 Als gevolg van de nieuwe randweg vervalt de 

huidige ligging van de Peter Zuidlaan. Ik heb 

twïwaar tegen het opschuiven van de Peter 

Zuidlaan in westelijke richting, met name het 

gedeelte tussen de Blaarlhemseweg en de uitiil 

Burghoutspark. 

In principe dient elke parallelweg, elk fiets-
en/ot voetpad wat door de plannen van het 
project moet verdwijnen door de veroorzaker te 
worden hersteld Dus ook de Peter Zuidlaan. 
Wel is het mogelijk alternatieven te zoeken, die 
het mogelijk maken het betreffende gebied te 
blijven ontsluiten Deze alternatieven dienen 
doorgesproken te worden met betrokkenen. Een 
van de betrokkenen is de gemeente Veldhoven. 
Overleg hiermee heeft geresulteerd in het ver
schuiven van de Peter Zuidlaan Het opheffen 
van de Peter Zuid laan is volgens de gemeente 
Veldhoven niet mogelijk in verband met bereik
baarheid van de aangelegen sportaccommo
datie. 

3 

307 
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Volgnummer: 19 

Kenmerit; -
Gedateerd: 4 febnjaii 2002 

Afisnder: 

Kamer van Koophandel Oosl-BiabanT 

Drs BAS. Pollmann 

Postbus 735 

5600 AS Eindhoven 

Kempuntfenl van de inbraak: Readie van Bevoegd Geiag: 

1. De problemen op de A2 zullen de komende 

jaren verder verergeren en ontoelaatbare vor

men aannemen. In dit vertiand juichen wij ten 

zeerste de pogingen toe om op korte termijn tot 

een vergroting van de wegcapaciteit te komen 

door verbreding tot 2:<3 rijstroken. Het Rijk heeft 

in het kader van de Tangen ten-studie Endhoven 

aangegeven dat verbreding van de randweg lo l 

4*2 noodzakelijk en afdoende is om de proble

men op te lossen. Dit is echter onvoldoende, de 

capaciteit in de noord/zuid nchting langs 

Eindhoven zal hoger dienen te zi|n dan vier 

doorgaande stroken en vier lokale/regionale met 

een beperkt aangepast profiel. In maart 2001 is 

dit in de reactie op hel concept Ontwerp-

tfacébesluit aan de minister kenbaar gemaakt. 

De oplossing dient niet gezocht te worden in 

een nog verdergaande verbreding van de 

Westtangent dan de oorspronkelijk aangegeven 

4X2. maar dat verdere verbreding aan de oost

zijde van de stadsregio moet worden gezocht 

Een ruitstrucluur rond het stedelijk gebied 

Eindhoven/Hel mond zal veel problemen op het 

onderliggende wegennet oplossen en zal een 

structuur genereren welke soelaas biedt voor 

een effectjeve en efficiënte ruimtelijke ontwik

keling van het gehele stedelijke gebied. Met een 

uitvoering van 4x2 rijstroken zal een goede 

inpassing van deze verbrede structuur in het 

stedelijk gebied nog haalbaar zijn. Een nog 

verdere verbreding zal de leefbaarheid rond het 

tracé te veel aantasten Beperkte uitbreiding lijkt 

alleen haalbaar op het drukste tracé tussen 

Batadorp en Eindhoven Centrum/S trijp. 

Een ar>der voor de Kamer van Koophandef wezen
lijk aspect vormt de calamiteit-tiestendigheid Dit 
aspect is met een alternatief aan de oostzijde van 
de stadsregio geholpen. De cijfers van de laatste 
dne jaar laten zien dat afdoende aandacht voor dit 
asapect bepaald geen overbodige luxe n Met 
name hel massale vrachtverkeer zorgt regelmatig 
voor ongevallen welke niet alleen emsBg van aard 
zijn. maar ook tot langdunge stemmingen leiden 
Wij betreuren dan ook dat de politiek niet bij 
machte is geweest deze vertiokerde benadenng 
van de tiereikbaarheidsproblemen in de regio los 
te laten. Op grond van bovenstaande constaterin
gen maken wij bezwaar tegen het voorliggende 
Ontwetp-lracébesluit en adviseren vfij alsnog een 
njitstructuur met pnonteit op de agenda te zetten 

Overleg met ondernemersverenigingen langs 

het tracé heeft geleid tol een drietaf specifiekere 

opmerkingen 

In de Trajectnota/MER slaüt beschreven dat een 

4x2 oplossing met afdoende is om de verkeers-

en vervoersproblemen op te lossen. Dil blijkt 

ook uit hel in de Trajectnota/MER opgenomen 

MMA-oplossing met tussen de acht en twaalf 

rijstroken, zoals in het (Ontwerp)Tracébesluit 

nader is uitgewerkt. Het pleidooi voor de 

volledige ruit rs reeds in het standpunt van mei 

2000 weerlegt. Zie ook Algemeen A. 

Oosttangent, waann de relatie is gelegd tussen 

de NNI en het SRE-initia-tief tot nadere studie 

om de regionale verkeers- en vervoersprob-

lematiek aan de oostzijde van Eindhoven in 

kaart te brengen. 
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Kempunt(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

1. Er wordt groot belang gehecht aan het open 

houden van de mogelijkheid om de Meer-

enakkerweg aan te sluiten op de A2 alt 

aansluiting voor hel bedrijventerrein de Hurk. 

Er wordt aandacht gevraagd voor het moge-lijk 

realiseren van een eittra aansluiting natxj de 

Meerenakkerweg. Zoals in paragraaf 5.2 van 

(Ontwefp)Tracébesluit is aangeven is het teth-

nisch mogelijk aldaar een ins lu i t ing te realis

eren. 

. Voor de bereikbaarheid van Eindhoven zijn de 

parallelwegen van enorm belang. De kwaliteit 

van deie wegen dient dan ook aan hoge 

eisen te voldoen De versoberingronde heeft 

er he*aas toe geleid dat lowel vluchtstrook als 

signalering zijn komen te vervalten. Dit is niel 

acceptatwl Met name de signalering 15 voor 

een efficiënte verkeersafwikkeling onmisbaar. 

De weg met smalle stroken is storings-

gevoelig en dient zowel met vluchtstrook als 

signalering te worden uitgevoerd. 

De parallelwegen zijn ontworpen als 80 km/uur 
weg De benodigde rijst rook breed te is een direct 
gevolg van deze snelheid Met een lagere 
ontwerpsnelheid kan, omdat de vetergang dan 
gennger is, t><j een gelijkblijvende veiligheid de 
rijstrook smaller zijn De toegepaste rijstrook
breedte is afgestemd op deze ontwerpsnelheid 
van 80 km/uur Signalering wordt voor 80 
km/uur wegen niet noodzakelijk geacht. Het 
verschil in snelheid tussen verkeer in vrije afwik
keling en congestieverkeer Is op deze wegen 
veel kleiner dan op autosnelwegen. 
Door de vele op- en afritten is de bereiktaartieid 
van de parallelbanen voor hulpverieneis vanaf 
het onderliggende wegennet behoorlijk. Bij 
calamiteiten is het gewenst dat het verkeer op 
de parallelbaan zich uiterst links en rechts opstelt 
en zo in het midden een strook voor de hulpver
leners vrijhoudt. De verhardingsbreedte van de 
parallelbanen is hiervoor voldoende Daarnaast 
worden voor voertuigen met pechvluchthavens 
aangelegd. 

Ten aanzien van hel calamiteitenbeleid wordt 
bovendien verwezen naar de maatregelen die 
in samenspraak met de hulpdiensten worden 
uitgewerkt. Het betreft de realisatie van een 
aantal flexibele doorsleken die in geval van 
calamiteiten afdoende l i jn om snel en veilig de 
plaats van het ongeval te bereiken. Over de 
locaties van de ftexibete doorsteken, gelegen 
tussen hoofd- en parallel rijbaan, is inmiddels 
overeenstemming bereikt met de hulpdien
sten De vormgeving van deze doorsteken zal 
in het kader van de voo't)ereiding nader met 
de hulpdiensten worden uitgedetailleerd 

3. In het Ontwerp-tracébesluit knjgt de afslag 
bij Philips de benaming 'Sportbos'. Wi| 
hebben hier bezwaar tegen omdat de aWag 
specifiek en uniek voor Philips is De afslag 
mag geen aanduiding krijgen die venwarnng 
wekt voor de bereikbaarheid van het dirert 
aansluitende sportcomplex van Eindhoven 
Zuid. Dit complen is het grootste van Zuid-
Nederland en trekt veel bezoekers van buiten 
de regio De aanduiding 'Sportbos' zal hier
door lot ongewenste verkeeiïtiewegingen 
leiden. 

De t>enaming Sportbos is in dit kader inderdaad 
ongelukkig gekozen. De definitieve tienamjng 
van de afritten zal m overleg met de betrokken 
gemeentetiesturen worden vastgesteld. Voor 
alsnog is in het Tracèbesluil sprake van de 
aansluiting Philips High Tech Campus. 
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Volgnummer: 20 

Kenmerk: -

Gedateerd: 4 februari 2002 

Afzender: 

Vereniging Poot van Metz Veldhoven 

J Kasdorp 

Severeind 5 

5502 PW Veldhoven 

Kernpuntfen) vtn de inspr»ik: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

1. Oosttangent 

Wij Wijven pleiten voor een oosttangent. De 

milieuargumenten die men aanvoert in het 

Ontwerp-tracébesluit worden tenietgedaan door-

dal et toch een regionale weg ten oosten van 

Eindhoven moet komen (regionale financiering), 

met alle negatieve gevolgen van dien voor de 

natuur. Bij een oosttangent lijn er voldoende 

rijksmiddelen om het kv^etsbare gebied te ontzien 

door ondertunneling. Met regionale financienng 

iien wij dit met gebeuren. Daarnaast slaat bij 

calamiteiten op de hele noord/ïuid verbinding en 

een groot gedeelte van de oost/west verbinding 

het verkeer ;til Het i; juist dit verkeer dal vartuit 

de grote havengebieden een groot internationaal 

achterland bevoorraadt Wij Wijven bezwaar 

maken tegen het feit dat op basis van onvolledi

ge en niet correcte Informatie de oosttangent als 

goede oplossing v^ordt afgewezen. Het niet aan

leggen van de oosttangent belet een integrale en 

internation^e oplossing van de verkeerspro

blematiek tol in lengte van jaren 

Zie A. Algemeen Oosttangent. 

2. Afwijking Meest Milieuvrtendefijk Alternatief 
In de Trajectnota/MER Tangenten Eindhoven is 
ter hoogte van de Poot van Melz gesproken over 
4)i2 rijbanen In het Onbwerp-tracébesluit wordt 
er ruimte gereserveerd voor 4K3 rijbanen binnen 
het dwarsprofiel van de 'originele MMA'. Reeds 
in een eerder stadium hebben v îj bezwaar 
gemaakt legen de beperkte keuzemogelijkheden 
(geen poostlangent) en hebben tevens 
noodgedwongen gekoien voor de 'beste vari
ant' de MMA. Deze variant is in het Ontwerp-
Iracébesluit verder uitgekleed en lijkt niel meer 
op de oorspronkelijke MMA. In onze ogen heeft 
de Minisier voor een andere variant gekozen, 
waarover geen inspraak is geweest. 
Vi/e hebben tevens bezwaar gemaakt tegen het 
veel Ie grote ruimtebeslag van het dwarsprofiel. 
De reactie hierop was dat in het Ontweip-
tracébesluit een oplossing zou worden uitge
werkt met minder ruimtebeslag Nu blijkt echter 
dat bezuinigd is op het groen, maar dat er 
opeens ruimte is voor 4x3 banen. Dat is vier 
njbanen extra Hel veel Ie grote ruimtebeslag 
wordt gehandhaafd, waarbij de invulling veel 
meer geluid- en milieuschade teweeg brengt Vi/ij 
vinden het uitgangspunt 4x2 een wezenlijk groot 
verschil ten opzichte van de mogelijkheid 4K3I 
Met name de consequenties hiervan voor de 
aantasting van de leefomgeving: te grool 
breedte profiel, uitlaatgassen, geluidsoveriasl. 
hoge snelheden en eventueel nog hogere scher
men. Een extra procedure voor uitvoering van de 
extra verbreding maakt hienn geen verschil. 

In het dwarsprofiel is de robuustheid, zoais ver
woord in het Standpunt, verwerkt Deze uitbrei
ding van een njslrook per rijbaan wordt gevon
den in de beimen van de 4x2-0plossing. Extra 
breedte in het dwarsprofiel len behoeve van de 
derde rijstrook is dus niel aanwezig en dus ook 
niel in hel plan opgenomen. 
De minister is ovengens niet bevoegd deze 
derde rijstrook zonder meer aan Ie leggen. 
Immers voordat de minister daartoe kan over
gaan dient de daartoe geëigende besluitvorm
ingsprocedure te worden dooriopen waann de 
belangen van derden worden afgewogen legen 
hel belang dat gepaard gaal mei de aanlag van 
de derde rijstrook. In deze afweging voorden 
levens de belangen in verband met milieu en 
geluid betrokken. Daarom maakl het volgen van 
een dergelijke t>esiuitvormingsprocedure wel 
degelijk verschil. 



KempunHen) van de Inspruk: Reactie van Bevoegd Geiag: 

3 Snelheid h(x)fd rij banen wordt 120 krn/uur 

Wij willen 90 km/uur op de hootdrijbanen om 

zodoende een betere doorstroming, minder 

geluid en minder uitstoot te bewerkstelligen. Wij 

maken bezwaar tegen de vertioging van de 

maximumsnelheid op de hooldrijbanen van 100 

km/uur (zoals in de MMA-variant) naar 120 

km/uur en eisen dat de snelheid wordt beperkt 

tot 90 km/uur. 

De ontwerpsnelheid van 130 km/uur koml 
rechtstreeks voort uit het Standpunt In het 
Standpunt is aangegeven dat in verband met de 
scheiding van doorgaand en overig verkeer 
wordt gekozen voor een ontwerpsnelfieid van in 
principe 120 km/uur en op de parallelbaan in 
principe 80 km/uur. 

Daarnaast bestaat er een nadrukkelijke keuze 
om de ie scheiding ook te laten doonwerken in 
de vormgeving van de hootdrijbaan als achter
landverbinding en de parallelbaan met een meer 
stedelijke functie. 

Voor de berekening van de geluidsbelasting 
worden drie categorieën onderscheiden; perso
nenauto's, middelzware vrachtauto's en zware 
vrachtauto's. Door een verlaging van de maxi
mum snelheid op de doorgaande rijbanen, van 
120 km/uur naar 90 km/uur wordt voor de 
tierekening alleen de categorie personenauto's 
de snelheid verlaagd. Voor de overige twee ca
tegorieën wordt al uitgegaan van een snelheid 
van 90 km/uur Aangezien deze laatste twee 
categorieën maatgevend ii|n bij de geluids-
berekening, levert een snelheidsveriaging per 
saldo weinig op. 

4 Parallelweg: klein Tirol 
De maaiveldligging van de paullelbanen wordt 
over een relatie! korte lengte (1500 meter) 
onderbroken door uier kunstwerken Dit heeft 
tot gevolg een golvend trajett en 'golvende' 
geluidsschermen met 'dode' hoeken. Ome 
ervaring is dat geluld van 'opïij ' nog harder 
aankomt dan het geluid dat van rechts achter 
ome woningen komt Wij vragen ons a( of in de 
gel uids mode Hen ook rekening is gehouden met 
heuvelachtige Irajeclen, zodat men ook de 
maKimale 55 da(A) kan garanderen op elke 
plaats langs de woon huizen/se hooi Met name 
!\\n we huiverig voor het geluid, de extra uit
stoot van uitlaatgassen en de grotere con
gestiekans verooriaalit door het afremmend en 
optrekkend Ivrachtjverkeer voor de verkeer
slichten bij de diverse afslagen. Wij eisen dat de 
maximaal gestelde geluid- en milieuwaarden uit 
het Ontwerp-tracé besluit minimaal gehand
haafd lullen worden 

De berekening van de geluidsbelasting t<\n 
berekend met de Standaard Rekenmethode II 
(SRM II) ui! het wetteli|k vastgesteld Reken en 
MeetvoorschrifI Verkeerslawaai. Daarbij is een 
driedimensionaal geluidsmodel opgesteld. Er 
wordt dan ook rekening gehouden met de 
hoogteverschillen van het tracé. Onder 
tiepaalde voorwaarde wordt een correctie 
toegepast vanwege een helling. Voor het gehele 
ontwerp wonjt niet voldaan aan deze voor
waarde waardoor deze helllngscorrectle niet Is 
toegepast. 

Ook in het Luchtkwaliteitsonderzoek is rekening 
gehouden met het dnedimensionale weg-
ontwerp. Overigens hoeft het verkeer niet extra 
at te remmen bij de aansluitingen; de paralielba-
nen worden namelijk ongelijkvloers over de 
kruisende wegen heengevoerd. 

5. Parkachtig landschap ter hoogte van Zeelst 

Van wat er over blijft van het parkje in Zeelst 

wordt een mooi, kleiner parkje gemaakt. W j zijn 

onaangenaam verrast dat men m de tekeningen 

'Ijeslag heeft gelegd' op een heel aantal achter

tuinen grenzend aan het parkje Er blijft zo 

slechts een groenslrookje over en de geluids

schermen staan bijna m onze achtertuin. 

Het park bij Zeelst wordt aanzienlijk verkleind 
vanwege de verbreding van de rijksweg en het 
verschuiven van de Peter Zuidlaan. Het plan 
voorziet in een herinrichting van hel gebied 
waarbi; huidige kwaliteit en functies zo veel 
mogelijk terugkomen Het park zal in elk geval 
moeten voldoen aan een afschermende functie 
ten opzichte van de rijksweg, Aan de gemeente 
Is een voorstel gevraagd om de herinrichting 
concreet op te pakken. Hierbij wordt er naar 
gestreefd de nieuwe inrichting voorafgaand aan 
de wegverbreding uit te voeren. 
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Kempunt<en} van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 
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6. Toezegging Minister 

Wi| eisen dat de toezegging van minister 

Netelenlxji aan de Tweede Kamer inzake het 

geluidsniveau in 2020 in het TracttMslult wordt 

opgenomen. 

De bnef waar inspreker naar verwijst is het 

Standpunt van mei 2000. in hel Standpunt van 

de minister is de volgende aanscherping van de 

Wet geluidhinder opgenomen: 

"Indien te zijner tijd blijkt dat de geluidsbelas

ting hoger IS dan oorspronkelijk tieiekend. wor

den er bij reconstructie van de weg o( in het 

kader van het regulier onderhoud, de op dat 

moment beslaande technieken ingezet om deze 

overschrijding te beperken." 

Het Standpunt js opgenomen in de toelichting 

van het (OntwerpjTracébesluit onder bijlage 1 

Verder is m het (Ontwerp)-Tracébesl uit bij de 

Overwegingen onder punt d. deze aanscherping 

ook opgenomen. 

7. Ven/oer van gevaadi|ke stoffen 

Het aanzienlijk ven^oer van gevaariijke stoffen 

wonjt ondervhal doot het vefkecfde uitgangspunt 

om van een ovctti|densns>co uit Ie gaan. In tiljlage 7 

van het Ontwerp-tracébesluit wordt uitgegaan van 

een standaardtïenadering, waarbij geen rBl<ening 

vwirdt gehouden met locatiespecifieke l<enmefken. 

Wi] zien o.a. extra gevaar in de sneiheidsverminder-

ing l>i| het tjeklimmen van een heuvel door een 

vrachtauto op de paralleltMnen van 'klein Tirol'. W^ 

eisen dat er van een incident/calamilertennsico 

wordt uitgegaan, waart>ij wel naar de kikale 

omstandigheden wordt gekeken. 

Hel onderzoek naar hel vervoer gevaarlijke stof

fen is uitgaan van lokaai specifieke aspecten 

zoals het wegontwcrp, verkeersa men steil mg 

(inclusief de aard van de vervoerde sloffen, 

relatie met gemiddelde ongevalsfrequentie 

behorende bij wegt/pe) 

3 Luchtkwaliteit 

Er wordt uitgegaan van een TNO onderzoek van 
novemt>er 2001. Wij heblien grote twijfel of hel 
model van TNO wel past bi| de medische onder
zoeken die al bekend zijn Wi| eisen dat onder
zoeken worden gebruikt die ter zake kundig 
zijn. De kanttekeningen bij de gehanteerde 
onderzoeken ir het Ontwerp-tracébesluil 
ontkrachten de ondertx>uwing van het onder
zoek. 

Het onderzoek ter zake Luchtkwaliteit zoals uit
gevoerd in novemljer 2(X11 door het onder
zoeksbureau TNO, IS uitgevoerd op twsis van de 
nieuwe Europese normen zoals ook opgenomen 
in het Besluit Luchtkwaliteit. 
De kanttekeningen die bi| het onderzoek zijn 
geplaatst door de inspreker spreken van een 
dubbeltelhng als gevolg van de heersende 
ach terg rond concentratie waardoor de bere
kende waarden juist 1 tot 2 ug/m^ te hoog zijn 
De onderzoeksresultaten zijn daarmee juist aan 
de veilige kant 

9. Geluidsschermen 

Om welke redenen worden de geluidsschermen 
onder een hoek van tien graden geplaatst? Is de 
helling van de schermen richting weg of richting 
woonwijk? Heeft dit gevolgen voor het geluid 
verderop in het bewoonde gebied [uitwaai-
effecl). Wi] willen graag een toelichting hierover 

In het akoestisch onderzoek is uitgegaan dat de 
schermen een aijsort^erende werking hebt)en. 
Dit uitgangspunt is uiteraard van invk>ed op de 
geluidstwtasting op de gevels van woningen aan 
de over7iide van de weg waar de schermen wor
den geplaatst. Bij het verdere ontwerp van de 
schermen wordt hiermee rekening gehouden. Dil 
kan op verschillende manieren, onder andere 
door het scherm uit te voeren met een 
absortjerend matenaal Ook is er een mo
gelijkheid om de schermen hellend achterover te 
plaatsen, onder een hoek van tien graden van de 
wegzijde at gezien. Uit een onderzoek van TNO 
van 1 juli 1991(TPD-HAC-RPT-91-0116) blijkt 
dat hiefdoor een absorberende werking ontslaat 
Een scherm onder tien graden geplaatst, heeft 
daarbij voor de woningen achter het scherm 
dezelfde geluids we rende werking als een verti
caal geplaatst scherm 



KempunKen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Ui Bezwaar tegen de toepassing van 3 dB(A) 

afirek volgens artikel 103 van de Wet geluidhin

der. 

De aftrek van 3 dB(A) rs toegestaan ingevolge de 

regeling van de Minister van VROM van 26 fe

bruari 1989 nr 1629118 ster. 45, gewijzigd bij 

besluit van 30 maart 1993 welke krachtens het 

artikel 103 is opgenomen. In bijlage 5 van de 

Toelichting is de nadere onderbouwing gegeven 

voor toepassing van artikel 103 Wet geluidhinder. 

11 De werkzaamheden van de Randweg 

Eindhoven vallen onder Nieuwe weg en niet 

onder reconstructie. Hierdoor is er sprake van 

een grenswaarde van 50 dB(A), wordt gerefe

reerd aan een uitspraak van minister NelelentxK 

gedaan op 4 januari 2002 waar zij sprak ober 

een nieuwe weg. 

Bij het opstellen van hel Ontwerp-Iracébesluil is 
de Wet geluidhinder toegepast. In de Wet ge
luidhinder worden twee regimes onderscheiden 
Ie weten; Nieuwe weg en Reconstmclie Hel 
volgende heeft ertoe geleid dat beoordeeW is dal 
de werkzaamheden in het kader van hel 
Ontwerp-tracétiesluit vallen onder het regime 
Reconstnjc-tie De definitie van reconstructie van 
een weg volgens de Wet Geluidhinder is "één of 
meer wijzigingen op o( aan een aanwezige weg. 
tengevolge waarvan de geluidsbelasting van
wege de weg met 2 dB(A) ot meer toeneemt" In 
'publicatie milieubeheer nr. 88' van het ministerie 
IS nader loegehchl wat men verstaat orwler "op 
of aan een aanwezige weg". De aanwezige weg 
heeft een bepaalde verkeersfunctie. De gerecon
strueerde weg dient dan eenzelfde verkeersfun
ctie te tiehouden als voorheen Dit houdt dat hel 
aan lal wegen dal voor hel openbaar verkeer 
openstaat, na de reconstructie niet mag zijn 
toegenomen Dit is bijvoorbeeld af te leiden uil 
de benaming van de weg Verder zal de aan
wezige weg een geluidst>elasling veroorzaken op 
bepaalde gevels. Alleen voor die gevels die reeds 
door geluid van de aanwezige weg worden 
belast kan van een 'reconstructie' sprake zijn De 
aanpassing aan de A2, AS8 en A2/A67 voktoet 
daarmee aan het regime reconstructie in de zin 
van de Wet geluidhinder. Daarnaast wordt 
aangehaald dat minister Netelenbos bjdens een 
werkbezoek de werkzaamficden heeft getypeerd 
als een nieuwe weg. Drt Ijetreft een taalkundige 
uitspraak en geen uitspraak in juridische zin. 

12. Verkeersprognose. 

Men maakt tiezwaar tegen cte gehanteerde ver-
keersprognoses Rijkswaterstaat dient uit te 
gaan van vol belasting van de wegcapaciteit. 

De verkeersprognoseljerekening is uitgevoerd 
met het begin 2001 opgestekJe verteersmodel 
voor het Ontwerp-traceebesiuit Randweg 
Eindhoven. Het toekomst-scenario gaal uit van 
{per begin 2001) actuele inzichten in beleid en 
sociaal-economische ontwikkelingen die aan. 
sluiten op regionale en provinciale venvachtin-
gen. Het model is opgezet om prognoses te 
maken voor de jaren 2010 en 2020 Meestal, zo 
ook bij de Randweg Eindhoven, is de nachtperi
ode maatgevend voor de vraag of de geluidtw-
lasling normen over-schrijdt. Het is niet reed om 
bij tierekening van die geluidbelasting in de 
nacht uit te gaan van een voltedige belasting 
van de capaciteit van de weg. 
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Kernpunt(en) van de Inspraak: Readie van Bevoegd Gezag: 

13 Petef Zuidlaan komt na leconslructie te dicht 

bi| woningen te liggen. 

In principe dient elke parallelweg, elk (iets-

en/of voetpad wat door de plannen van het 

project verdv^ijnen door de veroorzaker te wor

den hersteld. Dus ook de Peter Zuidlaan. Wel is 

het mogelijk alternatieven Ie zoeken, die hel 

mogelijk maken het betreffende gebied te blij

ven ontsluiten. Dere alternatieven dienen 

doorgespnjken te worden met betrokkenen. Een 

van de betrokkenen is de gemeente Veldhoven. 

Overleg hiermee heeft geresulteerd m het ver

schuiver van de Peter Zuidlaan. Het opheffen 

van de Peter Zuidlaan l i volgens de gemeente 

Veldhoven niet mogelijk in verband met bereik

baarheid van de aangelegen sportaccom* 

modatie 

Volgnummer 31 Afiender: 

Aafst-Waalre Belang 

B,G.N.C. Doormalen 

Coudbergitraat 52 

Kenmerk: - 5583 BD Waalre 

Gedateerd: 4 februari 2002 

Kernpunt{enl van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Op basis van het besluit van de Ministers van 
Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting. 
Ruimtelijke Ordening en Milieu van 21 juni 
1999, wordt door de regio - met name door de 
SRE - onderzoek gedaan naar de meest optimale 
regionale oplossing voor de verkeerspro
blematiek verooriaakt door de A69. Als de 
oplossing voor de 30-30% bovenregionaal ver
keer is bereikt door dit verkeer buiten de 
driehoek Veldhoven-Eindhoven-Valkenswaard 
om te leiden, blijlt het ovenge regionale verkeer 
(70-80%) resteren Deze 70-30% wordt slechts 
ten dele beïnvloed door voormelde omleiding 
Hetgeen inhoudt dat de beide kerkdorpen Aalst 
en Waalre blijven zitten met de leefbaarheid-
problemen. voornamelijk bestaande uit geluids-
overiast, slank en verkeersveiligheid. Urt de door 
de SRE opgestarte studie ZOU kunnen blijken dat 
een of meerdere oplossingen voor de problemen 
van de A69 een aansluiting op de parallelwegen 
elders dan nu is voorzien m het Ontwerp-
tracébesluit A2/A67, wenselijk zo met nood
zakelijk zou maken. Als entra onderbouwing is 
een verkeersparagraaf van het verkiezingspro
gramma van Aalsl-Waalre Belang meegestuurd. 

Zie Algemeen A Oosttangent. 
Tijdens hel opstellen van de Trajectnota/MER is 
beoordeeld of een eventueel te realiseren A69 
zou kunnen worden aangesloten op de zuidtan
gent (knooppunt De Hogt of Prof. Holstlaan) 
Inmiddels heeft de Minister van Verkeer en 
Waterstaat haar Standpunt over de Trajectnota/ 
MER A69 vastgesteld Gekozen is voor het 
zogenaamde nulalternatief. 
In het ontwerp van het Ontwerp-tracébesluit 
Randweg Eindhoven n gezien de voorkeur voor 
het nulaltematief geen rekening gehouden met 
de aanleg van de A69 en een aansluiting op de 
zuidtangent 

Ter zake van het realiseren van nieuwe 

aansluitingen voert hel Rijk een terughoudend 

beleid. In paragraaf 5.2 van het (Ontwerp) 

Tracébesluit is reeds aangegeven hoe hier mee 

wordt omgaan 
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Volgnummer 22 Afzenden 

Etewonersverenlging Eikenburg-De Roosten 

E. F lam man-Molhoek 

Postbus 44004 

Kenmerk: - 5604 LA Eindhoven 

Gedateerd: 4 tebruan 2002 

Kempunl(en} van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1 Verbreding van vier njar tien a twaalf rijstro

ken li onaanvaardbaar. 

In verdubbeling van de weg naar acht rijstroken 

kunnen wl| noodgedwongen meegaan. Indien 

er meer verkeersruimle nodig is dan dienen 

andere alternatieven aan de orde te bomen, 

bijvooftieeld een oosftangent. een A69 ten 

westen van Aalsl/Waaire ol de al eerder 

voorgestelde ondertunneling voor doorgaand 

verkeer rechtstreeks onder Eindhoven lussen 

Batadorp en Leenderheide. 

Hel aantal rijstroken en bijbehorend weg-

ontwerp IS algeslemd op de geactualiseerde 

verkeersprognoses en de spitsinlensiteiten. Dit 

aantal wijkt overigens niet af van het ontwerp 

uit de TrajecInota/MER. Ten aanzien van onder

tunneling zie Algemeen C Tunnelvananl 

2. Oosttangent nodig 
Aanleg van een oosttangent blijft nodig Studies 
van o.a. de SRE, de Kamer van Koophandel en de 
Efelangenvereniging de Voldijn hebben dal vol
doende aangetoond Wi) willen er op aandringen 
om in nauwe samenwerking met de SRE de ver
keersproblemen aan de oostzijde van Eindhoven 
lodanig op te tossen voor lokaal en interlokaal ver
keer, dat de westzijde hier met meer wordt belast. 

Zie Algemeen A. Oosttangent, 

ï . Aansluiting Ptiilips High Tech Campus 
Wij l i jn van mening dat een directe aansluitir)g 
van de Prof. HolsWaan aan de noord- en aan de 
luidzijde moet en dat een directe aansluiting van 
de Prof Holsllaan op de A2/A67 het beste is 
voor Eindhoven-Zuid, maar ook voor Aalst-
Waalre en Philips High Tech Campus. 

Oe gemeenten hebben de voorkeur uitgespro

ken voor een exclusieve aansluiting van de 

Campus omdat dan het onderliggend wegennet 

zo veel mogelijk ontlast wordt. Het ontlasten 

van het onderliggend wegennet vuas uiteindelijk 

aanleiding voor de vraag naar een aansluiting 

Een exdusieve aansluiting is moeilijk te reali

seren/handhaven aan de Holstlaan, vandaar de 

keuze voor de huidige locatie. 

4. Handhaving fietsroutes 
Wil rekenen erop dat alle bestaande 
fietsverbindingen na de ombouw van de 
A2/A67 intact blijven Met name de fietsroute 
aan de noordzijde van de A2/A67 tussen hel 
viaduct Prof. Holstlaan en Leenderheijde, die 
onderdeel Is van toeristische fietsroutes en die 
ook de kortste verbinding is van Eikenburg-De 
Roosten met Philips Higti Tech Campus en met 
de fietsroute Eindhoven-Waalre Wij vragen dat 
deze route met aansluitende tunnels en over
steken in Prof, Holstlaan. Velddoornweg, 
Aalslerweg en Roostenlaan optimaal worden 
verzorgd en hersteld. 

In principe dient elke parallelweg, e>k fiets

en/of voetpad wat door de plannen van het 

project verdwijnen door de veroorzaker te wor

den hersteld. Dus ook de beslaande fietsroutes 

Wel is het mogelijk alternatieven te zoeken, die 

het mogelijk maken het betreffende gebied te 

blijven ontsluiten Deze alternatieven dienen 

doorgesproken te worden met betrokkenen. 

Zolang deze allernatieven geen definitieve sta

tus hebben worden de bestaande fietsroutes 

opgenomen in hel Tracébesiuil. 

5. Veiligheid 
Wij vragen in de tiiddijke oplossing met de ver
vanging van de vluchtstrcxik door een njbaan. dat 
ook bij calamiteiten tijdens de spitsuren alle 
weggedeelten snel en goed bereikbaar zijn. Bij een 
calamiteit zijn die pechhavens noch door mensen 
met pech noch door hulpverleners te bereiken 

Reactie heeft betrekking op tijdelijke situatie met 
spitsstroken. In overleg met de hulpdiensten 
wordt een calamiteitenplan opgezet waarin 
bereikbaarheid van de on geval locaties is 
opgenomen, gebruik makend van de ver-
keerssignalering en camera's Overigens staal 
het project spitsstroken los van de inspraak op 
het Ontwerp-tracébesiuil 
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Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

6 Maiimumsnelheid van 120 km/uur te hoog 

Ter plaatse van stedelijke gebieden dienen 

allereerst geluid- en luchtvervuiling te worden 

tegengegaan en moet hel athterlandpnncipe op 

de tweede plaats komen Wij achten als maxi

mum snelheid voor de ri|kiwegen langs ot door 

hel Eindhovens woongebied 120 km veel te 

hoog. 

De ontwerpsnelheid van 130 km/uur komt 

rechtstreeks voort uit het Standpunt. In het 

Standpunt is aangegeven dat in verband met de 

scheiding van doorgaand en overig verkeer 

wofdl gekozen voor een ontwerpsnelheid van in 

principe 120 km/uur en op de parallelbaan in 

pnncipe 80 km/uur 

Daarnaast bestaat er een nadrukkeli|ke keuze 

om deze scheiding ook te laten doorwerken in 

de vormgeving van de hoofd rij baan als achter

landverbinding en de parallelbaan met een meer 

stedelijke tunctie Voor de berekening van de 

geluidsbelasting worden drie categorleSn onder

scheiden: personenauto's, middelzware vracht

auto's en zware vrachtauto's. Door een verla

ging van de maximum snelheid op de door

gaande rijbanen, van 120 km/uur naar 90 

km/uur wordt voor de berekening alleen de 

categorie personenauto's de snelheid verlaagd 

Voor de ovenge twee categorieën wordt uitge

gaan van een snelheid van 90 km/uur. 

Aangezien deie laatste categorieën maatgevend 

zijn bij de geluidsberekening, levert een snelhei-

dsvedaging per saldo wemig op 

7. Celuidiverende maatregelen 

Voor geluidsvoorzieningen verwijzen wi| naar 

onze separaat toegezonden reactie 'Geluids-

bezwaren tegen het Ontwerp-tracébesfuit 

(OTB) Randweg Eindhoven' 

Separaat ioegeionden reactie dd. 1 feb 2002 

In het akoestisch onderzoek is nauwelijks reken

ing gehouden met de volgende bijzondere 

omstandigheden; 

- Verhoogde ligging A2/A67 ten zuiden van 
Eindhoven 

- Hel intensieve vractitverkeer dat juist in de 
nachturen doorrijdt met een ettectieve snel
heid van omstreeks 95 km/uur 

- De veelal ongunstige windrichting uit zuld. 
zuid/west of west 

Zie onderstaande reactie 

De berekening van de geluidsbelasting zijn 
berekend met de Standaard Sekenmethode II 
ISRM M) uit het wettelijk vastgesteld Reken en 
Meetvoorschrift Verkeerslawaai. 
Daarbij Is een driedimensionaal geluidsmodel 
opgesteld Er wordt dan ook rekening gehouden 
met de hoogteverschillen van het tracé. 
Volgens het Reken- en meetvoorschrift ver
keerslawaai wordt als maatgevende snelheid 
per categorie motorvoertuigen de represen
tatief te achten snelheid genomen. 
Het Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke 
Ordening en Milieu heeft in het Meerjaren 
UitvoeringsprogrammaGeluidhinderbeslrljding 
deel A (1989-1993) voor de doorgaande rijba
nen op autc>snelwegen met een maximum snel
heid van 120 km/uur hel volgende 
aangegeven, 

- lichte motorvoertuigen 115 km/uur 

- middelzware voertuigen 90 km/uur 
* zware motorvoertuigen 90 km/uur 

In het akoestisch onderzoek zijn deze snelhe
den gehanteerd 

In het Reken en Meetvoorschrift is een meteo
rologische correctielcrm opgenomen. Daarbij 
wordt uitgegaan van een weerssituatie, zoals die 
gemiddeld per jaar in Nederland voorkomt. Er 
wordt dan ook geen rekening gehouden met de 
ligging van de woning ten opzichte van de weg, 
bij het bepalen van de geluidsbelasting. 
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Kernpuntfen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Cezag: 

De geluidsbelasting dient te worden berekend 

uitgaande van de verkeersintensiteiten in de 

periode van 05.00-07.00 uur. De intensiteit (S In 

de7e periode het grootst. 

Er is geen rekening gehouden met cumulatie 

van andere geluidsbronnen, in het bi|7onder ver-

iteerslawaai afkomstig van de Leendenweg en de 

Aalsterweg 

De geluidsberekening aan de Hippocraleslaan 

lijn onjuist of onvolledig uitgevoerd. Duidelijke 

aanwijzing daarvoor is als volgt. 

Wrgeieken wordl de toename In een vergelilk-

bare situatie m de wijk Ekenrooi Daar is de toe

name 3 dB(A) terw.|t in de Hippotrateslaan de 

toename 1 of maximaal 2 dB[A) is. 

De waarneem hoogte van 7,5 meter dient te 

worden meegenomen in de afweging voor het 

nemen van geluid werende maatregelen. 

Er Is niet afdoende aangetoond dat de eindsitu
atie per saldo beter is dan in 1994. 

Er ontbreekt in hel Ontwerpbesluit bij de over

wegingen onder punt e, een motivering waarom 

geen schermen geplaatst worden. 

De geluidst>elasting vanwege een weg is m de 

Wet geluidhinder als volgt gedefinieerd; de 

waarde van het equivalent geluidsniveau over 

de nachtperiode. Dit houdt in dat niet over aan

tal uren van de nachtpenode de geluidsbelasting 

wonjt bepaald. 

In het akoestisch onder7Dek is conform de 

Tracéwet alle wegen opgenomen die iich bevin

den binnen het tracé van de hoofdweg De 

Leendetweg en Aalsterweg maken daar geen 

deel van uit en vallen derhalve buiten het onder

zoek 

De berekening van de geluidsbelasting zijn 
l>erekend met de Standaard Rekenmethode II 
<SRM II) Uit het wettelijk vastgesteld Reken en 
Meelvoorschrift Verkeerslawaai Voor iedere 
locatie wordl de daarbij specifieke omge
vingskenmerken ingevoerd. 2o is ter hoogte van 
de Hippocraleslaan de invloed van de ligging 
van de A2/A67 anders dan aan de overzijde van 
öeze weg. Ook de lokalie van de woningen ten 
opzictite van de weg A2 (buigt af ter hoogte var) 
de Hippocraleslaan naar het zuiden) en de 
A2/A67 IS niet geheel identiek Om deze reden 
is het niet mogelijk om op basis van een andere 
lokatie te concluderen dat de geluidsberekening 
onjuist ol onvolledig is uitgevoerd 

Volgens de Wet geluidhinder wordt iedere 
geluidsgevoelige bouwlaag meegenomen m de 
be-oordeling. zo ook indien aanwezig de 2^ 
lx»uwlaag op 7.5 meier waarneemhoogte Uit de 
berekeningen blijkt dat m de wijk Eikenburg/de 
Roosten (Hippocraleslaan) nergens sprake is van 
reconstructie In de l in van de Wet geluidhinder 
en dal de streefwaarde van 55 dB(A) niet wordt 
overschreden 

Anders is dat bij de toetsing als gevolg van het 
Standpunt In de Traject nota/MER is aange
geven dat deze toets wordt uitgevoerd op 4,5 
meter waarneemhoogte bij woningen en tot op 
de bovenste geluidsgevoelige bouwlaag bij flats. 

Hel Standpunt geeft aan als Indien niet voldaan 
wordt aan de streefwaarde van 55 dB(A). dat de 
eindsituatie per saldo beter is dan de situatie in 
1994 Dit doet zich niet voor bij deze woning 
waardoor de waarde van 1994 niet is 
opgenomen In hel akoestisch onderzoek 

In het Ontwerpbesluit onder punt e wordt zoals 
de titel al aangeeft de overwegingen 
weergegeven die hebben geleid tot de gemaak
te keuzes voor de geluidwerende voorzieningen. 
Op het eind van punt e wordl vooi een gede
tailleerde motivering verweien naar het 
akoestisch onderzoek. Onder jjaragraaf 5 en 6 
van dat akoestisch onderzoek is een motivering 
opgenomen waarom niet wordt overgegaan tot 
afscherming of meer afscherming 
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Kernpunt(en} van de Inspraak: Readie van Bevoegd Gezag: 

Onduidelijk o( en op welke w\\ze alle ver

keersstromen die gebruik maken van knoop-

punl Leende rhe ld e zijn meegenomen in de 

gefuldsberekeningen ten behoeve van de 

woningen Hippocrateslaan,.Ander verkeer van 

en naar de richtingen Venlo. Weert en 

Eindhoven vfordt niet geleld \n de veilceersin-

tensitejten op hel stuk A2/A67 van Waalre 

Leende rhe ide. 

Wegdekcorrrectlefactoren voor dubbeltaags 

ZOAB worden in Iwtjfel getrokken. 

Hel Ontwerp-lracébesluit geeft de mogenikheid 

om het tracé in hoogte Ie vantren lo l +1 meter. 

Celuidsberekening moet uitgaan van deze maxi

male marge, 

Aftrek volgens artikel 103 van de Wet geluid

hinder van meer dan 1 dB{A) Is ontoelaatbaar. 

Maken bezwaar tegen het vaststellen van de 

maiimale geluidsbelasting van 55 dB(A) dit 

moet 50 dB(A) zijn. 

De voorzierw reconstrurtie van de Randweg is 

uitzonderlijk en uniek in Nederland naar omvang 

en aard. De compleet nieuwe aanleg van 2K2 

parallel rij banen met een geheel eigen op- en 

afrit regime rechtvaardigt mede om te spreken 

van een nieuwe situatie. Gerefereerd wordt aan 

een uitspraak van minister Netelenbos die tij

dens een werkbezoek sprak over een nieuwe 

weg. 

In het bijlagen rapport van het akoestisch onder

zoek zi|n de Intensiteiten weergegeven die 

toegepast ii|n voor de geluidsberekeningen De 

daar aangegeven rijlijnnummers corresponderen 

met de nummers in de figuren 2 en 3 In hel 

eindrapport Akoestisch onderzoek. Op deze 

wijze IS inzichl gegeven in de verkeersstromen 

ter plaatse van knooppunt Leenderheide De 

verkeersintensiteiten zijn verkregen uit het ver

keersmodel wat rekening heeft gehouden met 

onder andere verkeer van en naar Venlo/ 

weert/Eindhoven, 

Het Ministerie van VROM heeft formeel 

ingestemd met de toepassing van de wegdek-

correctiefactor voor DZOAB in het Reken en 

Meetvoorschntt Verkeerslawaai (brief VROM 

d,d, 25-10-2000, kenmerk IMH-NW/SCH/L 

1710OOOO2S), 

Inderdaad geeft het Onlwerp-lracétjesluit de 

mogelijkheid om de hoogteligging te wijzigen 

Daaraan is echter de voorwaarde verbonden dat 

dit niet tol gevolg mag hebben dat de vast

gestelde grenswaarden voor de geluidsbelashng 

worden overschreden Dit is verwoord in het 

(ontwerp)beslui! onder punt 6 

De aftrek van 3 dB(A) is toegestaan ingevolge 

de regeling van de minister van VROM van 26 

februari 1989 nr, 1629118 ster. 45, gewijzigd bi| 

l>esluit van 30 maart 1993 welke krachtens hel 

artikel 103 Is opgenomen. In bijlage 5 van de 

Toelichting is de nadere onderbouwing gegeven 

voor toepassing van artikel 103 Wet geluidhin

der. 

Bij het opstellen van het Ontwerp-tracébesluit is 
de Wet geluidhinder toegepast. In de Wel gelu
idhinder worden h^ee regimes onderscheiden te 
weten; Nieuwe weg en Reconstructie, Het vol
gende heeft ertoe geleid dat beoordeeld is dat 
de werkzaamheden m het kader van het 
Ontwerp-tracébesluit vallen onder het regime 
Reconstructie. 

De definitie van reconstructie van een weg vol
gens de Wel Geluidhinder is "één of meer 
wijzigingen op of aan een aanwezige weg, 
tengevolge waarvan de geluidsbelasting van
wege de weg met 2 dB(A) ol meer toeneemt" 
In 'publicatie milieubeheer nr 88' van hel minis
terie is nader loegelicht wal men verstaat onder 
"op of aan een aanwezige weg" 



KempunKen) van de inspraak: Reactie van Gevoegd Cezag: 

Conform de doelstellingen van de Wet geluid
hinder geluidsoverlast beperken vtiaarbij 50 
dB|A| als maximum na Ie streven waarde wordt 
genomen. 

Voor woningen in de lone tussen 400 en 600 
meter leidt de reconstructie van de Randweg tot 
een nieuwe situatie waarbi| de voorlteurs-
grenswaarde van 50 dB(A) dient te worden 
gehanteenj 

Oe aanwezige weg heeH een bepaalde verkeers

functie De gereconstrueerde weg dienl dan een

zelfde verkeersfunctie te tiehouden als voorheen. 

Dit houdt in dat iiet aantal wegen dat voor hel 

openbaar verkeer openstaat, na de reconstructie 

met mag zijn toegenomen. Dit is bijvoortweld af 

te leiden uit de benaming van de weg. Verder zal 

de aanwezige weg een geluidsbelasting 

veroorzaken op bepaakle gevels. Alleen voor die 

gevels die reeds door geluid van de aanweiigc 

weg worden belast kan van een "reconstruc-

tie'sprake zijn.De aanpassing aan de A2, A5S en 

A2/A67 voldoet daarmee aan het regime recon

structie in de zin van de Wet geluidhinder. 

Daarnaast wordt aangehaald dat minister 

Netelenbos tijdens een werkltezoek de werk

zaamheden heeft getypeerd als een nieuwe 

weg. Dit tietreft een taalkundige uitspraak en 

geen uitspraak in juridische zin. 

De Wet geluidhinder kent een voorkeurs

grenswaarde van 50 dB(A) De Wet geluidhinder 

kent echter een stelstel van mogeli|ke hogere 

waarden dan de 50 dB<A) omdat om diverse 

redenen niet altijd mogelijk is aan deze waarde 

te voldoen, 

Artikel 99 (feconstnjcties) van de Wet geluidhin
der IS van toepassing en met artikel 76 (nieuwe 
situaties) van de Wet geluidhinder. De 
grenswaarde voor de woningen die in de uit
breid in gsione komen te liggen is daardoor, de 
geluidsbelasting in het |aar voorafgaand aan de 
reconstructie en niet de voorkeursgrenswaarde 
van 50 de(A). 

De volgende argumentatie ligt hieraan len 
grondslag. De Wet geluidhinder gaat uit van de 
activiteiten aan de weg voor de definiëring van 
aanleg en reconstnjctie. In artikel 99, eerste lid, 
van de Wet geluidhinder wordt in relatie tot 
reconstructie gesproken over onder andere aan
wezige woningen in een toekomstige zone. Op 
t>asis van dit artikel moet geconcludeerd worden 
dat de zone zoals deze was voordat de weg 
fysiek gewijzigd werd. 

Het regime van reconstructie zal dan ook van 
toepassing lijn op bestaande woningen die 
nieuw binnen een zone vallen. 
Conform circulaire uit 1993 met kenmerk MBC 
33293014 waarin de definitie van reconstructie 
onder andere nader is uitgewerkt, zal m het 
kader van reconstructie het akoestisch onderzoek 
betrekking moeten f>ebt)en op de geluidsbelas
ting in het jaar voorafgaand aan de reconstructie 
en de geluidsbelasting in het maatgevende jaar 
na reconstructie, een ander binnen de zone zoals 
deze zal zi)n rta reconstnjctie. Indien echter in het 
verleden een hogere waarde is vastgesteld, zal 
deze hogere waarde indien dit een lagere 
geluidstwiasting betreft dan de geluidsbelasting 
in het jaar voorafgaand aan de reconstructie uit
gangspunt zi|n voor het akoestisch onderzoek. 
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Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Bezwaar tegen het plaatsen van sctiermen order 

een hellingïhoek van tien graden. Het geluid 

waaiert daardoor uit over het achterliggend 

gebied. 

Bezwaar tegen de inconsistentie van de peiljaren 

en de presentatie van de cijfers in de verschil

lende delen van het Tracébesluit. 

Met name de verkeersintensiteiten m het 

al<oesti5ch onderzoek. Onduidelijk is of de 

nachtpenode is weergegeven. 

In geval van overschrijding van de gestelde 
normwaarde zulien aanvullende geiuidswerende 
maatregelen worden genomen tijdens het regu
lier onderhoud Op welke wtjze wordt een over
schrijding gesignaleenj. Worden daartoe metin
gen verricht? Voorstel om Direct te starten met 
geluidsmetingen op strategische plaatsen langs 
de Randweg zodat eventueel het plan nog kan 
worden aangepast en overschrijdingen in lO 
vroeg stadium kan worden vastgesteld. 

Voorstel: snelheid beperk ing in te steHen van 70 

km/uur 

Aangezien de woningen buiten de voormalige 

geluidszone van de weg gelegen waren, zullen 

geen hogere waarden zijn vastgesteld en zal in 

het kader van het akoestisch onderzoek van

wege de weg reconstructie uitgegaan moeten 

worden van de geiuidsbeiasting in het jaar 

voorafgaand aan de reconstructie Omdat het 

gaat om een aanwezige weg en reeds aan

wezige woningen, is het niet correct uit te gaan 

van de vooriieursgrenswaarde van 50 dB[A) 

voor woningen. 

tn het akoestisch onderzoek is uitgegaan dat de 

schermen een absorberende werking hebben. 

Dit uitgangspunt <s uiteraard van invloed op de 

geluidsbelasting op de gevels van woningen aan 

de overzijde van de weg waar de schermen 

worden geplaatst. 

BIJ het verdere ontwerp van de schermen wordt 

hiermee rekening gehouden. Dit kan op ver

schillende manieren, onder andere door het 

scherm uit te voeren met een absorberend 

materiaal. 

Ook is er een mogelijkheid om de schermen hel

lend achterover te plaatsen, ondereen hoek van 

ben graden van de wegzijde at gezien. Uit een 

onderzoek van TNO van 1 juli 1991(TPD-HAC-

RPT-91-0116) blijkt dal hierdoor een absor

berende werking ontstaat. 

Een scherm onder tien graden geplaatst, heeft 

daarbij voor de woningen achter het scherm 

dezelfde geiuidswerende werking als een verti

caal geplaatst scherm. 

In het akoestisch onderzoek zijn geluidsbelastin
gen berekend voor de diverse jaren. De jaren 
vloeien voort uit de Wet geluidhinder In het 
Tracébesluit is onder paragraaf 3 2 een uitleg 
opgenomen over de onderzochte jaren. 
In het akoestisch onderzoek zoals opgenomen in 
bijlage 6 van het Tracébesluit is alleen de nacht-
penode weergegeven. In het en'atum maart 
2002 zoals opgenomen is in bijlage 6a van het 
Tracébesluit zijn Is deze aangevuld met de dag-
periode en de et maal waard e 

Het monitoren van de geluidsbelasting om na te 
gaan ot de oorspronkelijke geluidsbeiasbng 
wordt overschreden, gebeurd door middel van 
berekeningen. In de toelichting van het Reken 
en M eetvoorschrift Verkeerslawaai wordt 
aangegeven dat bij verschil in uitkomst van me
ting en t>erekening volgens Standaard 
Rekenmethode II, de berekening de voorkeur 
verdient. 

Ontwetpsnelheid van 60/120 km/uur is 
gestoeld op Standpunt, zie hien/oor punt 7 
inspraakreactie 



Kernpuntten) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

f Bij het ontwerp van de geluidswerende voor
ziening er rekening mee te houden dat deze op 
termiin kunnen worden verhoogd met twee 
meter 

Verzoek om zuidtangent (A67) conform MMA 

op maaiveld te realiseren (Besluit pagina 301. 

Impact ligging rijbaan op niveau voor wijk 

Eken rooi (Toelichting pagina 25). 

Onduidelijk is of de geaclgaliieerde verkeers-

Cijfers hoger of lager liggen dan in de 

Traieactnota/MER {Besluit pagina 31). 

VerVeersprognoses zijn ongeloofwaardig , zeker 

indien men de uitbreiding van het aantal njstro-

ken m beschouwing neemt (Toelichting pagina 

?) 

Wat K het effect van het 'kralenmodel' op de 

verkeersintensiteiten (Toelichting pagina 25). 

Tijdens de ontwerpfase wordt beoordeeld op 

welke wijze invulling kan worden gegeven aan 

de uitgangspunten van het Standpunt: innovatie 

in wegdekmatenalen lijkt hiervoor hel meest 

kansrijk. 

Het verleggen van de zuidtangent ter hoogte 
van Aalst naa' maaivekJniveau. overeenkomstig 
het MMA, leidt weliswaar tot een kostenbespa
ring, een enigszins beperkter ruimtebeslag en 
een positieve beoordeling door de direct omwo
nenden, maar een gnxit nadeel aan deze variant 
is echter dat de regionale en lokale kruisende 
wegen, voor onder andere langzaam verkeer, 
verhoogd of verdiept moeten worden. Het 
regionale en tokale verkeer zal dan een hoogte 
verschil moeten overbruggen. Bovendien vraagt 
de aanleg van de verhoogde of verdiepte 
kruisende verbindingen ook nog de nodige extra 
ruimte met alle gevotgen van dien. 

In bel akoestisch onderzoek is uitgegaan van de 

in het wegontwerp opgenomen hoogte ligging 

van de diverse rijbanen. De hoogteligging van 

genoemde rijbaan is derhalve in dit onderzoek 

verdisconteerd. Een hoogte op niveau 1,5 cor

respondeert met een ligging van circa 9 meter 

boven maaiveld 

De geactualiseerde verkeersprognoses liggen 
voor 2010 hoger dan in de Trajectnota/MER 
was berekend. Voor 2020 waren geen cijfers in 
de Trajectnota/MER opgenomen. De verkeers-
prognoseberekening is uitgevoerd met het in 
begin 2001 opgestelde verkeersmodel voor het 
Ontwerp-lracébesluit Randweg Eindhoven Het 
toekomstscenario gaat uit van (per begin 2001) 
actuele inzichten in t>eleid en sociaal-econo
mische ontwikkelingen die aansluiten op 
regionale en provinciale verwachtingen Het 
model (S opgezet om prognoses te maken voor 
de jaren 2010 en 2020. 

Het aantal rijstroken is afgestemd op de ver
keersintensiteiten in de spitsuren, zijn gelijk aan 
het ontwerp in de Traject nota/MER en staan los 
van de etmaalinlensiteilen. 

De verstedelijkingsstudie van de provincie 
Noord-Brabant is gebruikt om de demografische 
en werkgelegenheidsvulling van het ver
keersmodel voor het jaar 2020 af te leiden 
Genoemde studie kende een aantal concepten 
of modellen voor de rulmlelljke ontwikkeling 
binnen de provincie, waaronder het Kralen
model In dit concept concentreerde de bevolk-
ings- en werkgeiegenheidstoename zich vooral 
in de veertien grootste gemeenten van de 
provincie. De concepten vertonen onderling 
weinig verschil in effecten op de mobiliteit. 
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Volgnummer 23 

Kenmerk: -

Gedateerd: 4 februari 2002 

Afzender 

M.H.A. Hendriks 

Pasleurlaan 67 

5644 ja Eindhoven 

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

1. Bi| de voorziene reconstructie van de randweg 

dient u rekening te houden met beperking van 

de mogelijke geluidsoverlast tot 50 dB(A) op 

gevelhoogle van onze woning aan de 

Pasleuriaan 67 onder alle mogelijke weersom

standigheden, de maximaal gebeiigde snelhe-

den van het verkeer, het grote aandeel 

vrachtverkeer en alle mogeli|ke tijdslippen per 

dag/nacht Wij verlangen een schriftelijke 

bevestiging dat de toe te passen grenswaarde 

wordt bepaald op 50 dB(A] en dat «oor geen 

enkel woonhuis in de wtjken Eikenburg-De 

Roosten deze vfaarde zal worden overschreden 

gedurende de dag en de avond, terwijl voor de 

nachtelijke periode van 23.00 - 07 00 uur de 

maximale waarde effectief van 40 dB(A) niet zal 

worden overschreden en daarbij in het bijzonder 

niet in de periode van 05.00 - 07,00 uur. 

Voorts vragen wij om een nieuw akoestisch 
onderzoek dat noodzakelijk is voor een goede 
beoordeling van de werkelijke geluidsterktes en 
voor de beoordeling van de noodzakelijk aan te 
leggen geluidwerende voorzieningen, alsmede 
voor de beoordeling van de effecten van de 
ingeplande geluidwerende maatregelen. Bij hel 
nieuwe akoestisch onderzoek vragen wij om 
toepassing V3r\ de volgende uitgangspunten; 

- Hogere verkeersintensiteiten voor het jaar 
2015 en/nf 2020, gebaseerd op de maximale 
wegcapaciteit onder optimale verkeerssigna-
lering en verkeersbegeleiding. 

- Voor het nachtelijk vrachtverkeer een effec
tieve snelheid van 95 km/uur zowel op de 
hoofdrijbanen alsook op de parallel banen, en 
ook voor de personenwagens een juiste effec
tieve snelheid, ongeveer 15 kilometer boven 
de toegestane maximum snelheden. 

- De aftrek volgens art 103 Wet geluidhinder 
beperken tot -1 dB(A). 

- Een wegcorrecliefactor voor DZOAB afgeleid 
van een zeker haalbare waarde in het gebruik 
in de lijd en ntet een factor dw een substantiële 
kans inhoudt dal de nu toegepaste correctie te 
hoog blijkt te zijn. 

- Weghoogtes in de geluidsberekeningen reke
ning houdend met de vnjheid in de uitvoering 
van het Ontwerp-tracé besluit om uil te komen 
op +1 meter hogere weghoogtes dan gepland. 

- Voor de geluidsberekeningen voor de woningen 
aan de Pasteuriaan medeneming van het 'andere 
veriteer' dal over knooppunt Leenderheide wordt 
algewikketó. en expliciete medeneming van de 
extra verhoogde fly-overs op dit knooppunt, 
inclusief de +7 meier tolerantie 

Deze in spraak reactie komt overeen met de reac

tie met volgnr 32 Voor de beantwoording van 

de inspraakreactie wordt derhalve venwezen 

naar volgnr 22. 

Voort wordt het volgende opgemerkt: De Wet 

geluidhinder kent een geluidszone waarbinnen 

de regels van de Wet geluidhinder van kracht 

zijn. De woning van de inspreker bevindt zich 

bulten deze geluidszone. 
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KempunKen) van de Inspraak^ Reactie van Bevoegd Ceiag: 

- Consijtentie en volledigheid lussen het 

Ontwerp-tracébesluit en het Akoestisch 

Onderzoek betreffende jaartallen en ver-

keerslntenslteitcilfers. 

- Aile verkeer over de verlengde Leenderweg en 

over de Aalsterweg meenemen in de geluids-

Ijerekeningen voor de woningen aan de 

Pasteurlaan 

• Uitvoenng van de berekeningen voor de 

'meewind situatie' nchting Eikenburg-De 

Roosten. 

- Voor de woningen aan de Pasteurlaan de 

geluidssterktes op waarneem hoogte op 7,5 

meter als maatgevend hanteren en voorts ook 

woning Pasteurlaan 67 opnemen in bijlage 10 

van het Akoestisch Onderzoek. 

- Voor het verschil tussen de geluidswaarden in 

1986 en 2004 conform de woningen in 

Ekenroot ook voof de wontngen in Eikenburg-

De Roosten het reguliere verschil van +3 dB(A) 

tonen en meenemen, met hier en daar een 

verschil waard e van +2 dB(A) 

In de verwachting dat een en ander zal resul
teren in het inplannen van geluidwerende 
voorzieningen ter noordzijde van de A2/A67 ter 
bescherming van het gehele gebied Eikenburg-
De Roosten verzoeken wij tot slot dat deze wor
den doorgetrokken vanaf de Aalsterweg tot en 
met knooppunt Leende rheide 

223 
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Volgnummer: 7A 

Kenmedt: -

Gedateerd: 4 februari 2002 

Afzender: Van den Boomen Advocaten 

Mr H.B.J. Reijnders Postbus 193 

5580 AD Waalre 
Nameni, Boomen. mr PJ. van den Boomen. 

Diik van HonHaan 2b. HB\ C2 Waalre 

Vm. 0X0. Voi. Dirk van Homelun 27, KB1 Cl Waalre 

KempuntCen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1 De heer Vos heeft bedenkingen legen hel feit 

dat het desbetreffende geluidsscherm Ungs de 

A67 niet volledig wordt doorgetfokken. De 

afscherming van de woningen aan de Voldijn 

wordt door het aanbrengen van een scherm van 

acht meter hoog in principe wel gegarandeerd, 

maar bi| de woning aan de Dirck van Hornelaan 

27 wo'dt op geen enkele wij7e voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde, maar ook niet aan een 

zogenaamde hogere grenswaanJe Een en ander 

Is te wijten aan het feit dat het verkeer, afkom

stig van het verkeersknooppunt De Hogf rich

ting Eindhoven, hetgeen tot gevolg heeft dat er 

geen enkele afscherming ten opzichte van het 

pand Dirck van Hornelaan 27 plaatsvindt 

(n het Ontwerp-tracébesluil wordt uitgegaan 

van een hogere waarde van 58 dB(A) bi| 1,5 

meter waarneemhoogte en 59 dB(A) bij 4,5 

meter waarneemhoogte. De situatie in 1994 rs 

aangeduid met 62 en 63 dB(A) Tevens wordt 

een waarde van 60 respectieveli|k 61 dB(A) voor 

wat betreft de heersende waarde in 2004 

aangegeven. Uit het Ontwerp-tracébesluil blijkt 

reeds dat op geen enkele wijïe tegemoet kan 

worden gekomen 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 dal om reden van doel

matigheid (kosten versus effect) is afgezien van 

verdere afscherming ter plaatse om lerug te 

gaan naar de Wet geluidhinder en de 

grenswaarde van 55 dB(AI Er wordt derhalve 

gehandeld in strijd met de wet. Inmiddels is er 

sprake van een toename van een slecht woon-

en leefklimaat. 

Client is dan ook van mening dal hel scherm ter 

hoogte van de Dirck van Hornelaan met 300 

meter moet worden veriengd zodat er op geen 

enkele wijie sprake kan zijn van welke geluids

overlast dan ook. 

Vrxjr de woning Dirck Vin Hornelaan 27 geldt 

een grenswaarde Wet geluidhinder van 50 

dB(A). Dil vanwege het feit dat de gelutdsbe-

lasting in 1986 meer dan 55 dB[A) bedroeg. 

Daarnaast is er een streefwaarde van 55 dB|A) 

vanuit het Standpunt Om daaraan te voldoen 

bedragen de schemikoslen /1 200.000,= Dit 

ligt ver boven het normbedrag zoals dat is 

opgenomen in het akoestisch onderzoek onder 

paragraaf 5 1.2-schermcrile(ium. 

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om 

de grenswaarde te verhogen indien men over

wegende be?waren ontmoet van steden

bouwkundige, verkeerskundige, landschap

pelijke of financiële aard. 

Om financiële reden wordt een hogere waarde 

vastgesteld voor de woning Dirck van Hornelaan 

27. Er wordt daarmee niet in strijd met de Wet 

geluidhinder gehandeld 

Het Standpunt geeft aan als indien niet voldaan 

wordt aan de streefwaarde van 55 dB[A), dat de 

eindsituatie per saldo beter is dan de situatie in 

1994. De waarde na reconstructie ligt 4 dB(A) 

lager dan de waarde in 1994. Daarmee wordt 

voldaan aan deze voorwaarde uit het standpunt. 

2. Op geen enkele wijze wordt in het Ontwerp-
tracébesluil aandacht besteed aan het pand aan 
de Dirck van Hornelaan 25 Slechts in bijlage 16 
gemeente Waalre Voldijn wordt m de akoe
stische rapportage het pand aangegeven, 
alsmede dat er sprake is van een 
waarneemhoogte van 7,5 meter en een geluids
belasting in 2020 zonder afscherming van 57 
dB(A) Ook hier wordt met voldaan aan de 
grenswaardebepaling Bovendien is er geen situ
atie In 1994 aangegeven. 

Voor de woning Dirck van Hornelaan 25 is er 
een afname van 1 tot 2 dB(A) ten opzichte van 
de grenswaarde van de Wet geluidhinder Er is 
daarmee geen sprake van retonstructie in de zin 
van de Wet geluidhinder De streefwaarde van
uit het Standpunt wordt niet overschreden op 
4,5 meter waarneemhoogte. Daarmee wordt 
voldaan aan de Wet geluidhinder en de aan
scherping ervan vanuit het Standpunt. 
Afscherming voor de woning Dirck van 
Hornelaan 25 wordt derhalve niet overwogen. 



Kernpunt{enJ van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Cezag: 

De heer Van den Boomen is derhalve van 

mening dat deze situatie nog atzonderlijk dient 

te worden bezien, waarbij rekening moet wor

den gehouden dal de doortrekking van het 

scherm een rechtvaardiging zal zijn voor de te 

ondervinden geluidsovedast. Door de ri|richting 

van het verkeer alsmede de openheid aan de 

ïuidzijde van de A67 is het zeer aannemelijk dat 

het aantal dB(A) boven de 55 zal liggen. 

Dientengevolge wordt er ter plaatse een grotere 

saneringssituatie gecreéerd, hetgeen in Strijd is 

met de Wel geluidhinder. 

Cliënt verzoekt om het desbetreffende geluids-
stherm aan de zuid7i|de van de A67 in ieder 
geval met 300 meter te verlengen. 

Ook voor deze woning wordt niet in strijd met 

de Wet geluidhinder gehandeld. 

Het Standpunt geeft aan als indien niet voldaan 

wordt aan de streefwaarde vAr\ 55 dB(A), dat de 

eindsituatie per saldo t>eter is dan de situatie i8n 

1994. Dil doel zich niet voor bij deie woning 

waardoor de waarde van 1994 niet is 

opgenomen in hel akoestisch onderzoek. 

Volgnummer: 25 

Kenmerk: -

Gedateerd: 6 februari 2002 

Afzender 

W Mannelli 

Pasteurlaan 53 

5644 JB Eindhoven 

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

1. Ik maak bezwaar tegen de toegepaste 
norm waarde van 55 dB(A) als ontwerpdoel-
stelling voor het Ontwerp-tracébesluit Randweg 
Eindhoven. Het is alleszins gerechtvaardigd en 
mogelijk om binnen de mogelijkheden van de 
Wet geluidhinder een normwaarde voor de 
geluidstwlasting van 50 dB|A] vast te stellen 
voor het definitieve ontwerp, waarmee recht 
wordt gedaan aan de bedoeling van de Wet 
geluidhinder om 50 dB!A) na te streven als een 
•optimale' normwaarde mede en vooraJ uit oog
punt van de gezondheidsrisico's. 
De reconstructie van de randweg is zodanig 
ingrijpend met een uitbreiding van het aantal 
njbanen van «ler naar tien respectievelijk van zes 
naar twaalf, dat hier kan worden gesproken van 
een nieuwe weg. waardoor de Wet geluidhinder 
de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) aan
beveelt. De geheel nieuwe aanleg van 2«2 
rijstroken als parallellwnen met een geheel eigen 
regime van op- en at rit mogelijk heden, alsmede 
de fundamenteel te wijzigen op- en afritten voor 
het doorgaande verkeer scheppen een geheel 
nieuwe situatie 

Het volgende wordt opgemerkt De Wet geluid
hinder kent een geluidszone waarbmnen de 
regels van de Wet geluidhinder van kracht i l jn. 
De woning van de inspreker bevindt zich buiten 
deze geluidszone. 

BIJ hel opstellen van hel Ontwerp-tracébesluit is 
de Wet geluidhinder toegepast, In de Wet 
geluidhinder worden twee regimes onderschei
den te welen; Nieuwe weg en Reconstructie 
Het volgende heeft ertoe geleid dat twoordeeld 
•s dat de werkzaamheden in hel kader van hel 
Ontwerp-tracébesluit vallen onder het regime 
Reconstructie, 

De definitie van reconstructie van een weg vol
gens de Wet geluidhinder is "één of meer 
wijzigingen op of aan een aanwezige weg, 
tengevolge waarvan de geluidsbelasting van
wege de weg met 2 da(A) o( meer toeneemt", 
In 'publicatie milieubeheer nr 88' van het minis
terie IS nader toegelicht wat men verstaat onder 
"op of aan een aanwezige weg" 
De aanwezige weg heeft een bepaalde ver
keersfunctie. De gereconstrueerde weg dient 
dan eenzelfde verkeersfunctie te behouden als 
voorheen Dit houdt dat het aantal wegen dal 
voor het openbaar verkeer openstaat, na de 
reconstructie niet mag zijn toegenomen Oit is 
bijvoortjeeld af te leiden uit de benaming van de 
weg. Verder zal de aanwezige weg een geluids-
belasBng veroorzaken op bepaalde gevels 



x.\ia !i 
Kempunt(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Oe op diverse tra|ecten verhoogde ligging van 

(te A2/A67 in combinatie met de windrichting 

en het intensieve en voor een belangrijk aandeel 

ïware verkeer zorgt ervoor dat een veel bredere 

ïone dan de 600 meter uit de Wet geluidhinder 

aparte geluidsoveriast onden/indt. Hierovef heb 

ik al eerder een klacht ingediend in oktotjer 

iOOI bi) de Milieudienst van de gemeente 

Eindhoven. Ernstige overlast wordt onden/on-

den tot op zeker 1000 meter afstand van de 

randweg. 

De eHectieve voertuigsnel heden m de 

nachtelijke periode wanneer de weg vrij is ligt 

omstreeks 15 km/uur hoger dan de wettelijk 

toegestane maximale snelheid. 

De problematiek van gezondheidsschade van

wege slaapstoornissen is zeer nadrukkelijk aan

wezig vanwege de continuïteit waarmee het 

verkeer gedurende de gehele nachtelijke periode 

op een intensieve wi|iE doorgaat. In de geluids

berekeningen die zijn gemaakt voor hel 

Ontwerp-tracébesluit wordt hiermede onvol

doende rekening gehouden, temeef omdat in 

het Ontwerp-tracé besluit op geen enkele wijze 

systematische en structurele maatregelen wor

den aangekondigd ter beheersing van de mani

male snelheden conform wettdijk gesteWe max

ima. 

Aangezien de gemeenteraad Eindhoven In 

besluit nr ^A2 van 33 juni 1998 iich nadruk

kelijk heeft uitgesproken voor een normwaarde 

van 50 dB(A) alsmede de twee andere gemeen

ten Veldhoven en Waalre dezelfde noodzaak om 

50 dBIA) toe te passen, is het duidelijk dat alom 

de behoefte en noodzaak wordt gevoeld om 

een werkelijke oplossing te bieden voor de 

geluidsovedast door een ontwerp normwaarde 

van 50 deCA) te hanteren. 

Alleen voor die gevels die reeds door geluid van 

de aanwezige weg worden belast kan van een 

"reconstructie "sprake zijn De A2/A67 vokfoet 

daarmee aan het regime reconstructie in de zin 

van de Wet geluidhinder. 

Daarnaast wordt aangehaald dat minister 

Netelenbos tijdens een werkliezoek de werk

zaamheden heeft getypeerd als een nieuwe 

weg. D(l tietreft een taalkundige uitspraak en 

geen uitspraak in juridische zin, 

In het Reken en Meetvoorschrift is een meteoro

logische correctieterm opgenomen. Daarbij 

wordt uitgegaan van een weerssituatie, zoals die 

gemiddeld per jaar in Nederiand voorkomt Er 

wordt dan ook geen rekening gehouden met de 

ligging van de woning ten opzichte van de weg, 

bif het (jepalen van de geluidsbelasting. 

Volgens het Reken- en meetvoorschrift ver

keerslawaai wordt als maatgevende snelheid 

per categorie motorvoertuigen de represen

tatief te achten snelheid genomen 

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu heeft in het Meerjaren 

UitvoeringsprogrammaCeluidhi ndertiestrijd in g 

deel A (1989-1993) voor de doorgaande rijba

nen op autosnelwegen met een maiimum snel

heid van 120 km/uur hel volgerMJe 

aangegeven. 

- lichte motorvoertuigen 115 km/uur 

- middelzware voertuigen 90 km/uur 

- zware motorvoertuigen 90 km/uur 

in het akoestisch onderzoek zijn deze snelhe

den gehanteerd Hel (Ontwerp)TracÉtiesluit is 

niet hel wettelijk kader om maïlmum snelhe

den te handhaven. 

Het besluit van de gemeenteraad heeft 
belrekking op de geluidsgBVoeHge bebouwing 
in geluidszon e-uitbreid ing van 400 naar 600 
meter. De gemeenteraad ging hierbij uit dat 
artikel 76 (nieuwe situaties) van toepassing Is 
met als voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
De gemeente Eindhoven is in de reactie op het 
OTB onder ad e. hier verder op ingegaan. 
Artikel 99 (reconstructies) van de Wet geluid
hinder IS echter hierbij van toepassing is en met 
artikel 76 (nieuwe situaties) van de Wet geluid
hinder De grenswaarde voor de woningen die 
in de uit breid ingszone komen Ie liggen is daar
door, de geluidsbelasting in het jaar vooraf
gaand aan de reconstructie en niet de 
voor keursgrenswaarde van 50 dB(A) 



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

Toepassing van 50 dB{A) in combinatie met een 
stringente snelheidsbeperking van 70 km/uur en 
technologische oplossingen voor 100% controle 
en bestraffing lal tevens een heil!ame werking 
hebben op zowel mitieuovedast als ook op de 
verkeersdoorstroming. 

De volgende argumentatie ligt hieraan ten 
grondslag. 

De Wet geluidhinder gaat uit van de activiteiten 
aan de weg voor de definiëring van aanleg en 
reconstructie. In artikel 99, eerste lid, van de 
Wel geluidhinder wordt in relatie tot reconstruc
tie gesproken over onder andere aanwezige 
woningen in een toekomstige ïone. Op basis 
van dil artikel moet geconcludeerd worden dat 
de ion e loils deze was voordat de weg fysiek 
gewijiigd werd 

Het regime van reconstnjctie zal dan ook van 
toepassing ii |n op bestaande woningen die 
nieuw binnen een lone vallen. 
Conform circulaire uit 1993 met kenmerk MBC 
23293014 maann de dehmtie van reconstructie 
onder andere nader is uitgewerkt. lal in het 
kader van reconstructie hel akoestisch onder
zoek Ijetrekking moeten hebben op de geluids
belasting in het jaar voorafgaand aan de recon
structie en de geluidsbelasting in het maat
gevende jaar na reconstructie, een ander binnen 
de lone loals deze zal zijn na reconstructie. 
Indien echter in het verleden een hogere waarde 
Is vastgesteld, zal deze Hogere waanje indien dit 
een lagere geluidsbelasting betreft dan de 
geluidst>elasting m het jaar voorafgaand aan de 
reconstructie uitgangspunt zijn voor het 
akoestisch onderzoek. 

Aangezien de woningen buiten de voormalige 

geluidszone van de weg gelegen waieo. zulten 

geen hogere waarden zijn vastgesteld en zal in 

hel kader van het akoestisch onderzoek van

wege de weg reconstructie uitgegaan moeten 

worden van de geluidsbelasting in hel jaar 

voorafgaand aan de reconstructie Omdal het 

gaat om een aanwezige weg en reeds aan

wezige woningen, is het niet correct uit te gaan 

van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 

voor woningen. 

De ontwerpsnelheid van 120 km/uuf komt 
rechtstreeks voort uit het Standpunt. In het 
Standpunt is aangegeven dat in verband met de 
scheiding van doorgaand en overig verkeer 
wordt gekozen voor een ontwerpsnelheid van in 
principe 120 km/uur en op de paralielbaan in 
pnncipe 80 km/uuf 

Daarnaast t>estaat er een nadrukkelijke keuze 
om deze scheiding ook te laten dixirwerken in 
de vormgeving van de hoofdrijbaan als achter
landverbinding en de paralletbaan met een meer 
stedelijke functie. 



[ 1 

KernpunMen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

2. De ingnjpende en firondige reconstructie van 

de randweg Eindhoven biedt een eenmalige 

gelegenheid om de overlaat problemen die deze 

randweg veroorzaakt grondig te beperken. De 

randweg maakt deel uit van drie snelwegen (A3, 

A58, A67) die de drie grote havens Amsterdam, 

Rotterdam en Antwerpen alsmede vele centraal 

m Nederiand gelegen distributie- en transport-

centra verbindt met het achterland en vice 

versa. Diezelfde randweg neemt reeds nu een 

deel van het verkeer op vanaf de ASO (Son -

Nijmegen) en dit zal alleen maar meer worden 

als hel 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 vtachtverkeer recht

vaardigt zelfs een veel grondiger oplossing dan 

nu in het Ontwerp-tracétwsluit is voorgesteld, 

zoals bijvoorbeeld ondertunneling. Sij voorkeur 

zou ik willen verzoeken vanaf knooppunt 

Batadorp tot en met knooppunt Leenderhekle 

het doorgaande verkeer in een tunnel of een 

lunnelbak doorgang Ie verlenen. 

Zie Algemeen C.Tunnelvananl.) 

Volgnummer: 35a Afzender: 

P Janssen 

Pasteuriaan 46 

5644 JE Eindhoven 

Kenmerk; -

Gedateerd: 11 februari 3002 

KempunKen} van de inspraak: Reactie van Bevoegd Cezag: 

Identiek nummer 35 Zie nummer 25 

Volgnummer; 35b Afzender 

G.M.M Maresch- van Zutven 

Pasteuriaan 

5644 JC Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 11 februari 2002 

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

Identiek nummer 25 Zie nummer 35 

Volgnummer: 25c Afzender: 

B Senthem 

Pasteuriaan 36 

5644 JE Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 13 februari 2002 

Kempunt(«(i} van de Inspraak: ft«actie van Bevoegd Geiag: 

Identiek nummqr 25 Zie nummer 35 



Volgnummer: 26t( Afzender: 
A. Stheffers 

Pasteurlaan S4 

5644 JE Eindhoven 

Kenmerk; -

Ceditecfd: 13 februari 2002 

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

Identiek nummer 25 Zie nummer 35 

Volgnumffler 25e Afzender: 

drs. E.C. Meyer 

Pasteurlaan 44 

5644 JE Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 13 februari 2002 

Kernpunt<en} van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

idcntiel< nummer 25 Zie nummer 25 

Volgnummer 26 Afzender 
Bewonersvereniging Eikenburg - de Roosten 

E. Flamman-Molho^ 

Postbus 44004 

Kenrnerk: - 5604 LA Eindhoven 
Gedateerd: 13 februari 2002 

Kompuntfen} van de inspruk: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Aanvulling op nummer 22 Zie nummer 25 
Idcndek nummer 25 

1 

Volgnummer: 26a Afzender 

M.J.K. de Kleine 

San Giorgliaan 7 
5644 DS Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 13 februari 2002 

Kernpunt(enï van de inspraak; Reactie van Bevoegd Gezag: 

Idenliek nummer 25 Zie nummer 25 

229 

Volgnummer: 26b Afiender: 
R.J H.P van Lieshout 

San Ciorgilaan 4 

5644 OS Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd; 13 februari 2003 

KempunKen} van de inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Identiek nummer 25 Zie nummer 25 



^ 

Volgnummer; 27 Afzender: 

if a.W. Bolomey 
lennerlaan 30 

5644 DT Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 6 februari 2002 

Kernpunt(en) van de Inspraak: Reaclie van Bevoegd Cezag: 

Identiek nummer 25 Zie nummer 25 

Volgnummer 27fl Afzender 

K. Dechesne 
Verbeeklaan 10 

5644 DE Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 6 februari 2002 

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

Identiek nummer 25 Zie nummer 25 

Volgnummer 27b Afzender 

« WM.IW. Nuijten 

Vesaliuslaan 36 a 

5644 HL Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 8 februari 2002 

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

Identiek nummer 25 Zie nummer 25 

Volgnummer: 27e Afiender: 

M H Nou wen 

Pasteurlaan 58 

5644 J£ Eindhoven 

Kenmerk; -

Gedateerd: 8 februari 2002 

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

Idenbek nummer 25 Zie nummer 25 

Volgnummer: 27 Afzender 

H Koster 

Jenneriaan 26 

5644 OT Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 11 februari 2002 

Kern puntten) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Identiek nummer 25 Zie nummer 25 



Volgnummer: 27e Afzender: 

A.A.H. RonlauK 

Landsteinerlaan 23 

5644 DB Eindhoven 

Kenmerk: -

Cedatecrd: 13 februari 2002 

KcmpunHen) van de inspraak: Reactte van Bevoegd Gezag; 

Identiek nummer 25 Zie nummet 25 

Volgnummei: 27i Afzender: 
H Schcwnmakers 

Schweitïerlaan 37 

5644 DK Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 13 februari 2002 

KempunKen) van de Inspruk: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

Identiek nummer 2S Zie nummer 25 

Volgnummer: 276 Afzender: 

J i Jdcobsna 

Twickel 36 
5655 1) Eindhoven 

Kenmerk: • 

Gedateerd: 13 fetjnjari 2002 

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

Identiek nummer 25 Zie nummer 25 

231 

Volgnummer 28 Afiender: 

H W Croll 
iennerlaan 3 

5644 DT Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: eiebruari 2002 

Kempuntten) van de Inspraak: Readie van Bevoegd Gezag: 

Identiek nummer 25 Zie nummer 25 



tal 

Volgnummer: 29 

Kenmerk: -

CedalMrd: 6 februari 2003 

Afzender: 

drs. J.G.M. Hegener 

Koningin Juiianalaan 3 "Rapelenburg" 

5582 JV Waalre 

Kempuntien] van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Op de afwqiing van de oosttangenl is rx>fi 

steeds geen steekhoudende argumentatie 

gegeven. Het heeft er alle schijn van dat uitsluitend 

de zeer zwakke argumenten van actiegroepen het 

'neen' van de minister blijven tjepalen, terwijl van 

meerdere gezaghebbende Hjden (o.a. de Kamer 

van Koophandel te Eindhoven) leer goede argu

menten voor' zi|n gegeven Hel ligt ook zonder 

verdere argumenten zonder meer voor de hand, 

dat mebenkende mensen zullen kiezen voor een 

noordelij k-oosteli|k gelegen tract om het verkeer 

bij Eindhoven te ontlasten. 

Met betrekking tot tiewegwijïering bij Venio 

voor verkeer naar Amsterdam, is de route via 

Nijmegen in alle oplichten tKter dan de reeds 

overtjelaste wegen rond Eindhoven, waar ook 

het verkeer uit de richting Maastricht en 

Antwerpen zi|n weg moet vinden. Het is dan 

ook onlogisch om Eindhoven en omstreken 

verder te belasten 

In dit verband dient het aanbeveling in overieg 
met de ANWB de bewegwi|i:erlng in tiet alge
meen te herzien en na te gaan v^aar door het 
aangeven van alternatieve routes, de druk op 
Eindhoven en omstreken verlicht kan worden. 
Deze zaken hebben onvoldoende aandacht en 
hier is vaak sprake van rwgal geforceerde regel
geving waar andere mogelijkheden aanwezig 
zifn. 

Tevens dient de verkeersllchtenslgnalering op 

onder meer het verkeersplein Leenderheide te 

worden herzien; deze is niet goed afgesteld en 

zou moeten functioneren op impulsen van het 

aanbod van het verkeer m plaats van vaste ti|ds-

aftelling. Heel vaak staat alles op rood en staal 

het vertieer stil. 

Zie Algemeen A. Oosttangent, 

De route VenIo - Amsterdam is over Eindhoven 
nagenoeg even lang als over Nijmegen (circa 188 
km). Evenals de A67 en A2 bij Eindhoven zijn de 
A73 en A50 nabij Am hem/Nijmegen zwaar 
belast, zodat hierurt met een duidelijke voorbeur 
voor de ene of de andere route is af Ie leiden 
Daarnaast dient bedacht te worden dat tieweg-
vfijzenng die met aansluit bij het verwachtings
patroon van de weggebnjiker en zijn idee over de 
te volgen route slecht gevolgd zal worden en tot 
verwarring kan leiden Bovendien is hel aandeel 
van het verkeer Ruhrgebred-Amsterdam in de 
veriieershoeveelheden reindom Eindhoven der
mate gering {circa 1 i 2%) dat van de vowge-
stekJe w'jziging geen substantiële verlichbng van 
de druk op Eindhoven en omstreken mag worden 
verwacht. Zowel landelijk als regionaal vindt 
regelmatig overieg plaats met de ANWB teneinde 
de bewegwijzering af te stemmen op (te actuele 
situatie van de infrastructuur 

De huidige verkeedichtenregeling op het ver
keersplein Leenderheide reageert op de verkeer-
s hoeveel heden. Echter door de koppeling tussen 
de opeenvolgende verkeerslichten, is dit voor de 
v^eggebruiker met altijd duidelijk en lijkl hel 
alsof onnodig voor rood licht moet worden 
gewacht. In het (OntwerpjTracébesluit-ontwerp 
neemt de hoeveelheid verkeer dat van het ver
keersplein gebruik moet maken aanzienlijk af. In 
een nadere uitwerking wordt de inrichting van 
het plein en de verkeerslichten hierop afge
stemd 



o J 

Volgnummer 30 

Kenmerk: -
Cedateetd: 6 februari 2002 

Afzender: 

C.J.M, van Binsbergen 

Landstemerlaan 2i 

3644 DB Eindhoven 

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

1. De aanliggende wijken van de Randweg 
Eindhoven ondervinden zeer nadrukkeH|k de 
verkeersoverlast, zelfs lot op veel grotere af
standen dan de zone van 600 meier die in de 
Wel geluidhinder wordl aangegeven: In de 
woonwijk Elkenburg-De Roosten worden op 
afstanden van de A2/A67 lo l 950 meter en 
meer waarden gemeten lot boven 55 dB(A). Dit 
wordt veroonaakt door een aantal bijzondere, 
negatieve aspecten: 

- de verhoogde ligging van de A2/A67 ten 
zutden van Eindhoven 

- het intensieve vrachtverkeer (meer dan 35%) 
dat |uist in de nachtelijke uren hard doorrijdt met 
effectieve snelheden van omstreeks 95 km/uur 
gedurende de gehele nacht en de vroege och
tend (periode tussen 23.00 en 0700) 

- de veelal ongunstige windrichtingen uit zuid. 
zuid/west ol west die het geluid van de hoog 
liggende weg zeer ver doet dragen 

Met deze bijzondere omstandigheden is m hel 
Ontwerp-tracébesluit nauwelijks rekening gehou
den. Bovendien is de voorziene reconstructie van 
de randweg op zichzelf uitzonderlijk en uniek in 
Nederlarid naar aard en omvang. De compleet 
nieuwe aanleg van 2x2 p^allelbanen met een 
geheel eigen op- en afrit regime rechtvaardigt 
mede om te spreken van een nieuwe siluatie 
waarvoor 50 dB(A) de voorkeursgrenswaarde is. 
Deze uitzonderlijke omstandigheden recht' 
vaardigen dal er ook buitengewone zorg 
besteed wordt aan maatregelen om de geluids
overlast voor de omwonenden te tMperken con
form de doelstellingen van de Wet geluidhinder 
waarbij 50 dB(A) als na te streven maïimum op 
gevelhoogte wordl gepresenteerd teneinde 
milieu- en gezondheidsschade te beperken. Om 
gezondheidsschade te beperken wordt in 
diverse rapporten en onderzoekingen aange
geven dal een maitimale waarde van 50 dB[A) 
acceptabel is 

Onze bezwaren hieronder zijn er derhalve op 
gelicht te bewerkstelligen dat: 

1, de normwaarde van 50 de(A) wonjt vastgesteld 
die bij correcte hantering daadwerkelijk leidt 
tot beheersing van de geluidsoverlast en dat 

2 zowel bij hel berekenen van geluidswaarden 
als bij hel nemen van besluiten over te treffen 
geluidsbejjerkende maatregelen voldoende 
rekening wo«II gehouden met de realiteit en 
de specifieke aspecten van de betreffende 
situatie en met öe te verwachten ontwikkelin
gen op een basis die veilig is voor de overlast 
naar de omliggende bewoonde wijken. 

De inspraak reactie komt overeen met de reactie 

met volgnr 22 Voor de beantwoording van de 

inspraak reactie wordt derhalve verweien naar 

volgnr 22. 

Voort wordt het volgende opgemerkt. De Wet 

geluidhinder kent een geluidszone waarbinnen 

de regels van de Wet geluidhinder van kracht 

zijn. De woning van de inspreker bevindt iich 

buiten deze geluidszone. 

I 
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Kempunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Geiag: 

Concluderend maken w(| bezwaar tegen: 

1. Het hanteren van een norm van 55 dB[A): de 

grenswaarde dient 50 de(A) te zitn conform 

mogelijkheden en intentie van de Wel geluid

hinder om gezondheidsschade tegen te gaan. 

2. De uitvoering van het akoestisch onderzoek: 

de maatgevende geluidswaarden zijn te laag 

vastgesteld, in het bijzonder voor de wonin

gen aan de Hippocrateslaan. 

3. Het niet aanbrengen van geluldwerende 

voorzieningen aan de noordzijde van de 

A2/A67 ter hoogte van de wijk Eikenburg-De 

Roosten tot en met knooppunt Leenderheide. 

Voor toelichting op de bezwaren wordt naar de 

schnfteli|k ingediende in spraak reactie verwezen. 

Volgnummer BOa Afzender: 

Drs A M J Maatman 

Eykmanstraat ' 6 

5644 HP Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 7 lebruan 2002 

Kenipunt(en) vin de inspruk: Reactie van Bevoegd Cezag: 

ldentie)< nummer 30 Zie nummer 30 

Volgnummer: 30b 

Kenmerk: -

Gedateerd: 7 februari 2002 

Afzender: 

Bewoners Hippocrateslaan 

prof. dr. L.F. Feiner 

Hippocrateslaan 34 

5644 DV Eindhoven 

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

Identiek nummer 30 Zie nummer 30 

Volgnummer: 30c Afzender 

Ir i. Hoogenboêrzem 
Landsteinerlaan 57 

5644 DB Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 12 februari 2002 

Kernpunt(er>) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Identiek nummer 30 Zie nummer 30 
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Volgnummer 30d Afzender: 

M.M. eogaert 

Eykman^traat 14 

5644 HP Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 13 februari 2002 

Kern pun Hen) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Identiek nummer 30 Zie nummer 30 

Volgnummer 30e Afiender 

L l . D van der Poel 

Booyenhoek 26 

5583 CV Waalre 

Kenmerk: -

Gedateerd: 13 februari 2002 

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

Identiek nummer 30 Zie nummer 30 

Volgnummer: 3Of Ahender: 

Ir. J.A. Schuurman 

Schweitzeriaan 2 

5644 D l Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 13 februari 2002 

Kernpuntten) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Idendek nummer 30 Zie nummer 30 s 
3 
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Volgnummer 31 

Kenmerk; -

Gedateerd: 7 febnjari 2002 

Afzender: 

Fietserbond 

M l Daru 

Winselerhol 565 

5625 LZ Eindfioven 

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

1 Geheel in de geest van het NWP vragen vvi| 

om een toets van de effecten van de 

voorgenomen ingrepen op de intergemeen-

telijke fietsmobifiteil lussen Eindhoven en haar 

randgemeenten en de gevolgen op de regionale 

mobiliteit als geheel Hierbij verwijzen wij naar 

hel voornemen in het NWP, deel C "Hel Rijk 

ontwikkelt in overleg met andere overheden en 

belangenorganisaties een mobiliteltstoets. Deie 

mobilileitsloels kan de vorm hebt>en van een 

handleiding, rekeninslrumeol en/ot checkI'St 

waarmee provincies, kaderwetgebieden en 

gemeenten ruimtelijke plannen kunnen beoor

de len" Het intact houden van de fiets-

verbindingen acfiten wij onvoldoende anivfoord 

hierop. De voorgenomen verbredingen hebben 

name'ijk kwalitatieve gevolgen die wederom 

kwantitatieve gevolgen kunnen hebben op de 

mobiliteit. Ter verduidelijking: de kruisingen van 

de fietsroutes tussen de randgemeenten en 

Eindhoven met de randweg veranderen zowel 

van lengte als van vormgeving. 

De onderdoorgangen worden aanzienli|k langer 

De huidige, ruim gedimensioneerde breedte blijft 

hierbij in elk geval beschikbaar. In de uitwerking 

van het ontwerp wordt m elk geval gezorgd voor 

voldoende lichttoe tred ing dan wel verlichting en 

een overzichtelijke inrichting zonder 'verschuil-

hoeken'. Dit geld zowel voor de doorgangen lelt 

als voor aanloop hier naar toe. Indien de situatie 

daartoe aanleiding geeft, wordt in samenwerking 

met de gemeente gezocht naar aanvullende vei

ligheidsmaatregelen De hiertoe nrxxl zakelijke 

nadere detaillering valt buiten de kaders van het 

(Ontwerp)Tracébesluit en zal bij de verdere 

planuitwerking in [»edeg worden ingevuld. 

Hoe gaan fietsers hierop reageren? Aan welke 
voorwaarden moeten de verbindingen voldoen 
om een sociaal veilig fietsverkeer te garanderen 
en een oplimate aansluiting op de stedelijke 
netwerken van Eindhoven en de randgemeen
ten te bewerkstelligen? Welke nadelige gevol
gen hebben de verschillende alternatieven op de 
bereidheid van mensen om de fiets te gebruiken 
voor hun verplaatsingen van en naar 
Eindhoven'Welk alternatief is dan teverkieien? 
Hierbij wijzen wij ook op de vormgeving en 
uitvoering van langdurige lijdelijke fietsvoor-
zieningen tijdens de werkzaamheden. Indien 
mensen door slechte lijdelijke voorzieningen van 
de tiets afzien om een andere vervoersmodaliteit 
te kiezen, zal slechts een deel van het opnieuw 
de fiets pakken als de werkzaamheden gereed 
zijn. 

Tijdens de uitvoering van bouwactiviteiten 
ontstaat overlast voor zowel het verkeer op de 
randweg als voor het kruisend (langzaam) ver
keer In pnncipe worden er geen extra krui-
singsmogelijkheden geschapen maar zulten de 
kruisende verbindingen m lakt blijven Slechts in 
incidentele situaties worden, bijvoorbeeld door 
de sloop van bestaande viaducten, verbindingen 
tijdelijk volledig atgesloten In die specifieke situ
atie wondt in nauw ovedeg met de gemeenten 
naar oplossingen gezocht die de ovedasl zoveel 
mogelijk beperken. Desondanks neemt de 
kwaliteit van de fietsroutes in een aantal gevallen 
at Bouw-activiteiten vereisen nu eenmaal maat
regelen waarbij het afstappen van (letsers met is 
te voorkomen. Het schoonhouden en blokkeren 
van routes vormt evenwel een bijzonder aan
dachtspunt tijdens de werkzaamheden. 

Behalve om een mobilileitstoets vragen wij ook 
als Eindhovense belangenorganisatie van fietsers 
en met mandaat van ons regiobestuur als belan
genbehartigers van de fietsers van Eindhoven én 
de randgemeenten betrokken te worden bij de 
formulering van de randvoorwaarden en het 
pnjgramma van eisen van de voorgenomen 
voorzieningen om het lietsverkeer de randweg 
te laten kruisen, bij voorkeur op maaiveld, m 
samenspraak met Rijkswaterstaat, de gemeente 
Eindhoven en de politie Brabant Zuidoost 

De fietsersbond is inmiddels uitgenodigd voor 

het reguliere belangen/bewonersgroepenover-

leg. 



Volgnummer: 32 

K«nmed(: AS/dh/D2/2002.149 
Gedateerd: 7 februari 2002 

Afiender: 

Sint Joseph ziekenhuis 

A, Salters 

Poslbui 7777 

5500 MB Veldhoven 

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

1 Met Ménima Medisch Centrum is momenteel 
afrondend m gesprek met de gemeente 
Veldhoven ten aandien van herziening van het 
bestemmingsplan. Hierin ï i jn ondermeer 
opgenomen de toekomstige bouwwensen van 
het ziekenhuis (grootschalige uitbreidingsbe-
hoeften) Uitbreiding heeft alti)d consequenties 
ten aanzien van de afmetingen van de 
voorgenomen geluidswal. Ome aanvullende eis 
met txtrekkmg tot realisatie van dit project is 
onder andere de fundering van de geluidswal en 
mogelijk ook andere elementen lodanig te 
dimensioneren dat altijd kan worden voldaan 
aan de voorziene uitbreidingen van het zieken
huis. 

Al sinds de nieuwbouw in 1990 heeft het 
ziekenhuis en Ambulancedienst de wens om Ie 
beschikken over een directe afslag van de A67. 
Dit komt de snelheid ten aanzien van de 
spoedeisende hulp absoluut ten goede Deze 
afslag 15 echter niet opgenomen in de 
voorgenomen planvorming. Graag zien we ons 
verzoek gehonoreerd. 

Uitbretding van het Mémma Medisch Centrum re 

niet voorzien in de plannen voor de uitbreiding 

van de randweg Eindhoven, Aangegeven wordt 

ook dat het plan nog in voortwreidmg is. 

Eventuele aanvullende voorzieningen ten 

aanzien van geluidswering kunnen slechts wor

den gehonoreerd indien de initiatiefnemer ter 

zake de noodzakelijke gegevens aanreikt en zich 

veiantwoordelijk acht voor de financièie conse

quenties. 

Een e«tra aansluiting op de A67, ter hoogte van 
de Runstraal is technisch mogelijk. In het 
Tracébesluit is deze mogelijkheid nadrukkelijk 
genoemd. In het bestuurlijk vooroverieg voorhet 
opstellen van het Ontwerp-tracébesluit is deze 
optie op verzoek van de gemeente Veldhoven in 
detail aan de orde geweest. Hel plan is daarbij 
op zodanige wijze vormgegeven dat een extra 
aansluiting op de A67 ter hoogte van de 
Runstraal in Veldhoven kan worden gerea
liseerd Dit laat onvedel dat het realiseren van 
een dergelijke extra aansluiting eerst mogelijk is 
nadat de noodzaak is aangetoond. In paragraat 
5,2 van het Ontwerp-tracébesluit en Tracé
besluit zijn de kaders hiervoor aangeven. De 
uiteindelijke beslissing blijft voort)ehouden 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. Om geluidsoverlast te voorkomen zijn in de 
planvorming afschermende voorzieningen 
opgenomen. Het gaat voor wat het ziekenhuis 
betreft over een geluidswal met een lengte van 
41X1 meter en een hoogte van drie meter In het 
cluster 14, genaamd 'de Run'. De geluidswal zal 
vanuit het ziekenhuis (kliniekgedeelte) veel zkht 
op de snelweg (A67) wegnemen. Gebleken is 
dat patiënten vanuit het bed de bewegende ver
keersstromen tioeit. Onze aanvullende eis met 
betrekking tot de realisatie van dit project is dan 
ook om het geluidsscherm transparant uit te 
voeren 

Vanwege gevoeligheid voor graffiti worden de 
onderste twee tot dne meter van een geluids
scherm op gemakkelijk bereikbare locaties bij 
voorkeur niet transparant uitgevoerd Het 
ziekenhuis bevindt zich op ruim 200 meter van 
de weg. Vanwege deze afstand blijft een deel 
van het verkeer zichtbaar. 
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Volgnummer i i Afzender: 

i.R Bienfail 

Landsteinerlaan 3 

5644 OA Eindhoven 

Kenmerk: -

Gedateerd: 7 februari 2002 

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

1 lil maali bejwaar (cgen de toegepaste 

normwaarde van 55 dB(Aj ats ontwerpdoel

stelling van het Ontwerp-tracé besluit Vooral 

gedurende de nachtelijke uren geeft het zware 

transportverkeei ondermeer uit Duitsland naar 

Rotterdam en Antwerpen veel geluidsoverlast. 

Mijn huis hgt hemelsbreed nauwelijks 750 meter 

van de A2/A67 Door de verhoogde ligging van 

die wegen gaal het geluid over het tws en 

twïorgt mij slapeloze nachten, vooral met ïuid-

westeli|ke wind. Een fly-over zou het geluids

overlast nog meer verergeren. Derhalve verïoek 

ik na te gaan of met geluidsschermen, dan wel 

via tunnelbouw, een verlichting van de geluids-

overiast bewerkstelligd kan worden. 

De Wel geluidhinder kent een geluidszone 

waarbinnen de regels van de Wet geluidhinder 

van kracht zijn. De woning van de inspreker 

bevindt lich buiten deie geluidszone. 

Vandaar dat deze woning niet is opgenomen In 

hel akoestrsch onderzoek. 

Ten aanzien van tunnelbouw lie Algemeen 

CTunnelvarianl 

Volgnummer 34 

Kenmerk: -

Gedateerd: 13 februari 2003 

Afiender 

L.L.D. van der Poel 

Booyenhoek 26 

5583 CV Waalre 

Kernpt]nt(en) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Ik maak Irezwaar tegen de toegepaste 
normwaarde van 55 dB(A) als onlwerpdoelslelling 
voor het Ontwerp-tracébesluit Randweg Eind
hoven. Hel IS alleszins gerechtvaardigd en mogeli|k 
om binnen de mogeli|khcden van de Wel geluid
hinder een normwaarde voor de geluidsbelasting 
van 50 dB(A) vast te stellen voor het definitieve 
ontwerp, waamiee recht wordt gedaan aao de 
bedoeling van de Wet geluidhinder om 50 dB(A) 
na te streven als een 'optimale' normwaanje mede 
en vooral uit oogpunt van de gezondheidsnsico's. 

De op diverse trajecten verhoogde ligging van de 
A2/A67 in combinatie mei de windnchbng en het 
intensieve en voor een belangrijk aandeel zware 
verkeer zorgt ervoor dat een veel bredere zone 
dan de 600 meter uil de Wet geluidhinder aparte 
geluidsoverlast ondervindt. Zelf zit ik met mijn 
achtertuin c.q. gevel direct op minder dan 400 
meter afstand van zowel de A67 als de A2. Voor 
de wijk Ekenrooi waar ik woonachtig ben, geldt 
voorts de problematiek dat deze ook nog wordt 
omnngd dooi een soort oosttangenf zijnde de 
A3 naar Maastricht alsook een tweede drukke 
zuid verbinding zijnde de Eindhovense N69. 
Waarom wordt dit verkeer niet meegenomen in 
de berekeningen van de geluidsbelasting? Hoe 
staat het dan met de verplichting van de overheid 
om de gezondheidsrisico's voor de burgers Ie 
handhaven op een acceptabel niveau' 

Voor de woning Booyenhoek 26 is de 
grenswaarde volgende de Wet geluidhinder de 
heersende geluidsbelasting Deze bedraagt 53, 
56 en 57 dB(A) op respectievelijk de begane 
grond. 1^ en 2^ verdieping. Na reconstructie 
t)edraagt de geluidstielastmg 5 1 , 54 en 55 
dB(A) Er IS een afname van 2 dB(A). De streef
waarde van 55 dB(A) volgens het Standpunt 
wordt niet overschreden. 

Voor de overige opmerkingen zie de reactie op 

nummer 25. 
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KernpunKen] van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

De problematiek van geiondheidsschade van

wege slaapstoornissen is ïeer nadrukkeliik aan

wezig vanv^ege de continuïteit waarmee het ver

keer gedurende de gehete nachtelijke periode op 

een intensieve wijre doorgaat. In de geluids

berekeningen die zijn gemaakt voor het 

Ontwerp-tracét)esluit wordt hiermede onvol

doende rekening gehouden, temeer omdat in het 

Ontwerp-tracébesluit op geen enkele wijze 

systematische en structurele maatregelen worden 

aangekondigd ter beheersing van de maximale 

snelheden conform wettelijk gestekle maiima. 

Aangezien de gemeenteraad Eindhoven in 
besluit nr. 142 van 23 juni 1998 zich nadruk
kelijk heeft uitgesproken voor een normwaante 
van 50 dB{A) alsmede de twee andere gemeen
ten Veldhoven en Waalre dezelfde noodzaak om 
50 dB(A) toe te passen, is het duidelijk dat alom 
de behoefte en noodzaak wonJt gevoeld om 
een werkeli|ke oplossing te bieden voor de gelu-
ids-overiast door een ontwerp norm waarde van 
50 dB(A) Ie hanteren 

Toepassing van 50 dB(A) tn combinatie met een 
stringente snelheidsbeperking van 70 km/uur en 
technologische oplossingen voor 1130% controle 
en bestraffing zal tevens een heilzame wertdng 
hebben op zowel milieuoveriast als ook op de 
verkeersdoorstroming. 

2 De ingnipende en grondige reconstruct* van 
de randweg Eindhoven biedt een eenmalige gele
genheid om de ovedast problemen die deze rand
weg veroorzaakt grondig te beperken. De rand
weg maakt deel uit van drie snelwegen (A2, A58, 
A67) die de drie grote havens Amsterdam. 
Rollerdam en Antwerpen alsmede vele centraal 
in Nederland gelegen distributie- en transport-
centra verbindt met het achterland en vice versa. 
Diezelfde randweg neemt reeds nu e*n deel van 
het verkeer op vanaf de A50 {Son - Ni|megent en 
dit zai atleen maar meer vrarden als het nieuwe 
gedeelte van de A50 gereed is. De randweg loopt 
voorts door een druk stedelijk gebied met vele 
aanliggende woningen, scholen en bedrijfsge
bouwen Deze unteke opeenhoping van intensief 
personen- en vrachtverkeer rechtvaardigt zelfs 
een veel grondiger oplossing dan nu in het 
Ontwerp-tracébesluit is voorgesteld, zoals bij
voorbeeld ondertunneling Bij vooriteur zou Ik 
willen verzoeken vanaf knooppunt Baladorp tot 
en met knooppunt Leenderheide het doorgaande 
verkeer in een tunnel of een lunnelbak doorgang 
te verlenen. Ook een compleet herzien plan met 
ruimte voor de Oosttangent zou tot een sterke 
vertietering van de situatie kunnen leiden die ook 
heden dagen al de gestelde normen overschri|dt 
De voorgestelde geluidsschermen met een mani-
mum hoogte van twee meter zijn volstrekt onvol
doende zeker als daar de nog steeds sti|gende 
gioei van bet autoverkeer bijgeteld wordt 
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KeinpuntCen) van de Inspraak: Reactie van Bevoegd Ceiag: 

De reconstructie van de randweg is zodanig 

ingrijpend met een uitbreiding van het aantal 

rijbanen van vier naar tien respectteveli|k van zes 

naar twaalf, dat hier kan worden gesproken van 

een nieuwe weg, waardoor de Wet geluidhinder 

de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) aan

beveelt De geheel nieuwe aanleg van 2x2 

rifslrolten als parallel banen mei een geheel eigen 

regin>e van op- en afntmogeliikheden, alsmede 

de fundamenteel Ie wijzigen op- en afritten voor 

het doorgaande verkeer scheppen een geheel 

nieuwe situatie. 
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Volgnummer: 35 

Kenmerk: 142662 hjm/age 

Cedateerd: 7 tebruan 2002 

Afzender: AKD Prinsen Van Wijmen 

Advocaten Notarissen, M.J.M van Mierio 

Postbus 4714 , 4B03 ES Breda 
Ntrneni dr n tl Philnn, 

Itndtoed "De WIclewiir BV, 
Landjoed Di- Wliicwul BV, 
Land|D«d TigcnbOKh Ndluunchoon BV. 

KempunKen) v in de Inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Cliënten zijn eigenaren van percelen grond 
vfclke door het Ontwe^p-tracébesluit worden 
geraakt Van cliënten tou in totaal circa 5.40.00 
(klopt dit getal?) hectare grond benodigd iijn 
ten behoeve van de realisering van de ombouw 
van de bestaande autosnelweg van twee naar 
vier njbanen De ondertlavige eigendommen 
hebben belrekking op de kadastrale percelen 
gemeente Woensel sectie A 4090, sectie A 
4234, sectie A 4241 alsmede de percelen kada
straal tiekend gemeerite Striip sect»e F 244, sec
tie F 468, sectie F 415 en sectie F 212 (zie kaart 
8 van de bi|lagen van het Ontwerp-tracé besluit) 
De twzwaren hebl>en in hel bijzonder 
belrekking op hel Landgoed 'De Vl/ielevïaal' en 
de daarop gelegen woningen. Gevreesd wordt 
voor een onevenredige toename van geluidhin
der en hinder van IKht als gevolg van de aanleg 
van het werk. De omtiouw van de autosnelweg 
van twee naar vier njbanen brengt met zich dat 
een strook grond met een minimale breedte van 
50 meier van hel landgoed benodigd is. In de 
huidige situatie bedraagt de afstand van de 
woningen tol de verkeersweg circa 200 meier. 
Als gevolg van. en na realisenng van, het werk 
zal die afstand dus lot maiimaal 150 meter, en 
op een aantal plaatsen nog minder, worden 
teruggebracht. 

In het verleden is op hel landgoed 'De 
Wielewaal' een gracht met wal aangebracht in 
een poging de geluidhinder enigszins Ie tem
peren Blijkens bet Ontwerp-tracétiesluit is als 
enige maatregel voorzien dal die gracht mei wal 
wordt verwijderd en over de volle lengte wordt 
teruggebracht De wal dient echter niet alleen te 
worden teruggebracht, maar ook fors te worden 
opgehoogd zodat de geluidhinder tenminste niet 
hoger zal worden dan reeds het geval is en bi] 
voorkeur lager dan dal Handhaven van de wal 
•p dezelfde hoogte, maar 50 meter dichter bij de 
woning betekent immers een onevenredige toe
name van geluidhinder en hinder van licht. 

De voorkeur wordt gegeven Indien de geluid
hinder en lichthinder zoveel mogelijk beperkt 
worden door en met de inrichting van het werk 
(b(3ver schadeloosstelling of nadeelcompen
satie). Namens clifinten geef Ik in overweging 
om het Ontwerp-tracétwslult aan te passen. 
Cliënten zijn overigens gaarne bereid In overleg 
te treden om lot een oplossing te komen die 
zowel tegemoet komt aan de verlangens van 
cliënten als aan de wensen van Rijkswaterstaat 
met betrekking tot grondwerving. 

Rijkswaterstaai zal in overleg met de insprekers 

kijken naar de mogelijkheden om de wal 

enigszins hoger uil te voeren. Het gaal hierbij 

puur om het terugbrengen van bestaande 

kwaliteiten. De bedoelde wal kan evenwel ntet 

aangemerkt worden als geluidswal in het kader 

van de wet Celuidhinder. 

Uit de brief van de inspreker is op te maken dat 
het gaat om de woningen Tegenlx>schweg 10 
en 12. De grenswaarde volgens de Weg geluid
hinder is de tieersende waarde. Deze toedraagt 
voor de woning Tegentxwchweg 10. 51 dB(A) 
en Tegenboscheweg 12, 53 dB(A). De geluids
belasting na reconstructie blijft voor 
Tegenboschweg 12 ge)i|k. Voor Tegenboschweg 
10 neemt de geluidsbelasting toe met 1 dB(A) 
en blijft daarmee iinder de 2 dS(A) toename 
waardoor er geen sprake is van reconstructie in 
de zin van de Weg geluidhinder 
Verder blijft de geluidsbelasting onder de 
Streefwaarde van 55 dB(A) volgens hel Stand
punt. 

Naar aanleiding van de inspraak reactie heeft 
planaanpassing plaatsgevonden waardoor min
der grondgebied van landgoed De Wielewaal 
noodzakelijk is. De loerit naar de A3 is hiertoe 
naar het zuiden uitgebogen, binnen hel oor
spronkelijke plangebied. 

Het overleg over de gnsndverwerving Is inmid

dels opgestart. Zie ook Algemeen B. Grondver

werving. 
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