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Met bovengenoemde brief stelde u (als co6rdinerend bevoegd gezag) de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het 
milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over tangenten Eindhoven. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van 
de Commissie aan. 

In de Trajectnota/MER wordt gekozen voor het scheid en van verantwoordelijkheden. Het 
Rijk is uitsluitend verantwoordelijk voor de doorstroming op de tangenten, terwijl de provin
cie verantwoordelijk is voor het oplossen van de regionale verkeersproblemen op het 
onderliggende wegennet. Door deze strikte scheiding is bij de eerste schifting van de alterna
tieven gekozen voor het verbreden van de bestaande tangenten. Zoals uit de Trajectnota/ 
MER blijkt levert dit inderdaad een oplossing voor de congestie op de tangenten. De 
verkeersproblemen op het onderliggende wegennet ten oosten van Eindhoven worden echter 
met de aanpassing van de bestaande tangenten niet verholpen. Het evaluatie- en monito
rings programma en de (eventueel) daaruit voortvloeiende maatregelen op de verbrede tan
genten dienen volgens de Commissie gericht te zijn op het zo mogelijk voorkomen van de 
aanleg van een provinciale weg door het Dommeldal bij Nuenen. De landschappelijke effec
ten. de ecologische effecten en de gevolgen voor de recreatie van een dergelijke provinciale 
weg. die ongetwijfeld zwaar belast zal worden. zullen namelijk nauwelijks minder zijn dan 
wanneer was besloten om een oostelijke rijkswegtangent aan te leggen. Gelet op de bijzonde
re waarden in het zeer kwetsbare Dommeldal vraagt de Commissie aandacht voor eventuele 
toekomstige aanpassingen van het onderliggende wegennet ten oosten van Eindhoven. 
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De Commissle hoopl mel haar advies een cons lructieve bijdrage te leveren aan de besluilvor
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1. INLEIDING 

Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant heeft een trajectnota jmilieueffectrap
port (MER) opgesteld voor de verbreding van de bestaande tangenten rand Eind
hoven (A2, A58 en A67) en de eventuele aanleg van een oosttangent (A50) tus
sen Eindhoven en Helmond. Verder is onderzocht of een verbinding ten oosten 
van Helmond of een verbinding ten westen van Welschap een alternatiefvoor 
de oosttangent kan zijn. 

Bij briefvan 22 april 1998 en 2 juli 19981
) heeft de Minister van Verkeer en Wa

terstaat (als coordinerend bevoegd gezag) de Commissie voor de milieueffectrap
portage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het op
gestelde MER. Het MER is op 27 april 1998 ter inzage gelegd2

). 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3). 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 

Bij de toetsing heeft de Commissie de via het bevoegde gezag ontvangen in
spraakreacties en adviezen betrokken4

). Voor zover relevant in het kader van het 
advies wordt er met voetnoten naar verwezen5

). 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER6J. zoals vastgesteld op 27 juli 1995; 
• op eventuele onjuistheden7

); 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER8
). 

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn 
in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke 
onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. 
Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij 
staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieube
lang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het trace. 
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiele tekortko
mingo De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomin
gen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden 
verwerkt tot dUidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze 
impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet 
ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 

1 Zie bijlage 1 en la. 

2 Zie bijlage 2. 

3 Zie biJlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere proJectgegevens. 

4 Wm. artikel 7.26. lid 2. 

5 Voor een overzicht van de reacties zie bijlage 4 . 

6 Wm. artikel 7.23, lid 2 . 

7 Wm. artikel 7.23. lld 2 . 

8 Wm. artike17.10. 
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2. 

2.1 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

OORDEEL OVER HET MER 

Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiele informatie in het MER aanwe
zig is. De Commissie heeft de Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) beschouwd 
als onderdeel van het l\1ER. 

De trajectnota/MER ziet er verzorgd, overzichtelijk en compleet uit. De traject
nota/MER heeft ,een heldere opbouw, is goed Ieesbaar en begrijpelijk met vol
doende onderbouwing, geeft dUidelijke criteria en bevat goed kaartmateriaal. 
Verder is dit MER (inclusief de NNI) een goed voorbeeid van 'trechtering' waarbij 
belanghebbenden in de brede zin van het woord vanaf het begin een rol hebben 
gespeeid. Grote waardering he eft de Commissie voor het belevingsonderzoek. 
De mitigerende en compenserende maatregelen zijn goed uitgewerkt en geba
seerd op Iokale kennis. 

Toelichting op het oordeel 

Ontwikkeling meest milieuvriendelijk alternatief 

De Commissie heeft waardering voor de manier waarop het meest milieuvrien
deIljke alternatief (mma) is ontwikkeid. Gekozen is voor een actieve ontwikkeling 
van dit alternatief. Deze methode biedt dUidelijk voordelen doordat, na een 
trechtering in een eerdere fase (NNI) de resterende alternatieven gedetailleerder 
en op het milieu toegespitst uitgewerkt kunnen worden. 

Een consequentie van deze methode is echter dat bij de alternatievenvergelij
l<"lng een HIlder ~lterna.tief !log milieuvriendelijker kan blijken te zijn, zeker bij 
toepassing van de extra maatregelen uit het mma. Vit het MER blijkt een ander 
alternatief (2x4) minder nadelige milieugevolgen te hebben dan het apart ont
wikkeide mma9

] • 

• De Commissie constateert echter dat de verschillen tussen de twee alternatieven ge
ring zijn en niet leiden tot andere conclusies. 

Gevoeligheidsanalyse 

Tussen de alternatieven (in de tweede fase) bestaan geringe verschillen in de ef
fecten op de natuur. Voor de diverse deelaspecten van natuur (abiotische, bioti
sche factoren etc.) zijn de effecten van de alternatieven weI verschillend. Dit ver
schil blijkt klein te zijn. Bij de beoordelingsmethode is op pragmatische wijze 
aan de verschillende deelaspecten een gewicht toegekend. Het is voor de Iezer 
echter niet na te gaan welke invioed deze gewichttoekenning he eft op de beoor
deling van de effecten van de alternatieven aangezien een gevoeligheidsanalyse 
in het MER ontbreekt. 

9 Zie tabe] 5.2 Tl (bIz. 74 hoofdrapport) . 

-2-



3. 

3.1 

• Omdat de verschillen tussen de alternatieven gering zijn, concludeert de Commissie 
dat toepassing van een gevoeligheidsanalyse naar verwachting niet resulteert in een an
dere rangorde van de alternatieven. 

AANBEVELINGEN VOOR DE (VERDERE) BESLUITVORMING 

De in dit hoofdstuk opgenomen aanbevelingen voor de (verdere) besluitvorming
zijn niet van invloed op het hierboven gegeven positieve oordeel. De Commissie 
hoopt met deze aanbevelingen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de 
verdere besluitvorming. 

Effectiviteit doelgroepenstroken 

In het MER wordt 'lange-afstandsverkeer' gedefinieerd als 'doorgaand verkeer'. 
Verkeer dat van en naar Eindhoven gaat kan echter evengoed lange-afstands
verkeer zijn. Ret gevolg van deze definitie is dat economisch belangrijk lange
afstandsverkeer met herkomst of be stemming Eindhoven zich over grote lengte 
van het traject moet voegen tussen het regiogebonden verkeer. De Commissie 
acht dit niet bevorderlijk voor de verbetering van de bereikbaarheid van de 
Eindhovense regio. 

• De Commissie adviseert gedurende de verdere besluitvorming aandacht te besteden 
aan deze problematiek. 

Vit de Trajectnota/MER wordt niet dUidelijk of de te realiseren doelgroepen
strook effectief zal worden benut. De IIC verhouding voor de verschillende stro
ken op de tangent is niet bekend. In de trajectnota/MER wordt voor het hoofd
wegennet aileen de congestiekans genoemd. 

• De Commissie adviseert om inzicht te geven in de effectiviteit van de doelgroepenstro
ken. Gezien de betrekkelijk geringe ervaring die tot nog toe is opgedaan met de toepas
sing van doelgroepenstroken, adviseert de Commissie om de effectiviteit van deze stro
ken te monitoren. Verder adviseert de Commissie om de gevolgen voor het onderliggend 
wegennet, en de effectiviteit van mitigerende maatregelen te monitoren. Op grond van 
de resultaten verkregen uit de monitoring van de doelgroepenstrook dient bezien te wor
den in hoeverre nog gevarieerd zal moeten worden in uitwisselingspunten tussen doel
groepenstroken en overige stroken. De Commissie pleit ervoor om bij de verdere uitwer
king van het ontwerp aan te geven welke mogelijkheden er zijn (nu of in de toekomst)om 
rijstroken flexibel naar plaats, tijd en gebruik (doelgroepen) in te delen. Hiermee kan wor
den bereikt dat de beschikbare infrastructuur optimaal kan worden benut voor de op dat 
moment aanwezige vervoersvraag. 
Ten slotte geeft de Commissie in overweging om inzicht te geven in de mogelijkheid om 
op de tangenten gebruik te maken van nieuwe technische voorzieningen als verkeersbe
"lnvloeding en automatische voertuiggeleiding. 
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3.2 Aandachtspunten bij de verdere uitwerking 

• Gezien de effecten op het woon~ en JeefmiJieu adviseert de Commissie bij de verdere 
uitwerking van een gekozen aJtematief de nadere hoogteJigging, de uiteindelijke breedte 
van het profiel en de wijze van vormgeving van de aansluitpunten als aandachtspunten 
ult te werken. Zodat waar mogelijk nog enige aahpassing kan plaatsvinden om de effec
ten op het woon~en leefmilieu te minimaliseren1~. 

10 Zle ook reacUes 5, 9. 16. 18. 45. 49, 51 en verslag openbru:e boorz1tUng (bUlage 4). 
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BIJLAGEN 

bij het Toetsingsadvies over het 
milieueffectrapport 

tangenten Eindhoven 

(bijlagen 1 tIm 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 22 april 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenbeid wordt gesteld om advies uit te brengen 

A. n 

de Voorzitter van de Commissie voor de 
Milieu-effectrapportage 
Ir. P. van Duursen 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Contactpersoon 

drs. E.J . Wijkhuizen 
Datum 

22 april 1998 
Ons kenmerk 

DGP/IB/821546 
Onderwerp 

Trajectnota/MER Tangenten Eindhoven (A2) 

Geachte heer Van Duursen. 

Dlrectoraat-Generaal Personenvervoer 
Dlrectie Infrastructuurb~eid 

I doss!er : /':s 0 c, f? ( 

Dooriclesnummer 

070-3517883 
BIJlage(n) 

Uw kenmerk 

Overeenkomstig artikel7.26 van de Wet Milieubeheer stel ik U hierbij in de 
gelegenheid ad vies uit te brengen over de trajectnotalMER Tangenten Eindhoven (A2). 

De trajectnotalMER Jigt van 27 april tot 23 juni ter inzage. Ik verzoek U om Uwadvies 
binnen vijf weken na afloop van de terinzagelegging uit te brengen aan het 
Directoraat-Generaal van het Personenvervoer, ter attentie van de afdeling 
Hoofdwegen. 

De benodigde aantallen trajectnotalMER's en de bijbehorende deeJrapporten zijn U 
reeds rechtstreeks door de initiatiefnemer toegezonden. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 
namens deze. 
DE DIRECTEUR-GENERAAL PERSONENVERVOER 
namens deze, 
HET H90FD AFDELING HOOFDWEGEN 

/ / ~ ; . V 
~tH;Wdl' 

Postbus 20901 . 2500 EX Den Haag 

Beloekadres Plesmanweg 1-6 

Tetefoon +31 703516838 

Telefax +31 703516007 

~kbu.r ....... tr.mlijn 1 (station cs), lr.ml4fo, (mUon hs en cs) en busilln 22 (melon a) 



BIJLAGE la 

Brief van bet bevoegd gezag d.d. 2 juli 1998, waarin de termijn voor bet advies van de 
Commissie verlengd wordt tot 14 augustus 1998 

Ministette van Vel1ceet en Watemaat 

AAIl 
Commissie voor de milieueffectrapportage 
Werkgroep Tangenten Eindhoven 
t.a,lI. dr. N. Van Buren 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Cont1.ctpersoon 

drs. E.J. Wijkhuizen 
Datum 

2juli1998 
Onskenmerl< 
DGP/IB/822408 
Onderwerp 
Toetsingsadvies Tangenten Eincjhoven 

Geachte heer Van Buren, 

Ofrectoraat -Generaa,J Personenvervoer 
Dlrectl<! Infrastructuurbeleid 

kopie flaar : ~ 

Dooritle:.nummet 
070-3517883 
OAj!.>te(n) 

uwkcnmerk 

Hierblj deel ik u mede, dat ik akkoord ben met uitstel van het toetsingsadvies tot 
ulteriiJk 14 augustus. 

Dit betekent dat begin week 32 overleg zal plaatsvinden tussen uw werkgroep en het 
bevoegd gezag over het concept toetsiflgsadVies. Naar verwachtlng zal uw advies begin 
week 33 gereed kunnen zijn. 

De afspraak op 7 juli 1998 komt hiermee te vervallen. 

Ik vertrouw erop U hlermee voldoende te hebben geTnformeerd. 

Hoog;.chtend, 

HEr HOeFD AFDELING HOOFDWEGEN, 

V 
. drs: IM.H. Wille tl 

j 

Postbus 20901. 2500 EX Den Haag 

B<lo<kadres P1esmanweg Hi 
Tel<>(oon +31703516838 

Telof.,. +31703516007 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 79 d.d. 27 april 1998 

r 

r 

Inspraak Trajectnota/MER 
Tangenten Eindhov~n 

Inspraak Trajednota/MER T<ln!t'lllen Eindhoven 

G~tlwt"de d~ pc(,ode 11 ~p/ll lOL en mrl121un, 1519611g1 de 
T'l,.eClnQ:ol mel daJ.in opc(,nOmen he' MrI~u .E1fettr.pport 

(MfR). h";; ,,.!!en tlndho~en Le. Inl~8e Dc Tf~jcclrKlt./MfR 
Ta"tcnlcn [;ndho~en ..JOQd<.lV(lL cen 'n\prukprccedure O>'C(. 
een~ornn'g de Tr.ctwel en de Wei M,heubchccr Op gf(){\d 
~ur".n ,"o.dl U In de @c!cgcnhc,d gellcld uw licMw,jze op 
dc,nhoud"dndeTraJetlnl;lu/M£R'o.enburlem.ken 

Tangenten Eindhoven 

H~l ."w ... ~'''c~, In N~d~n~nd g,oe,1 de IJlli\ .. ,.I..cn ~lelk en 
lit noll' vcr ... ·Hhling In de komcm!c ,.uen verdel t~nemen. 

H~ldcor rl..~l een UrllJ' hoo/dweltn overbdast en ontsl.un 
er hlei Dele Illul.lle IPtel1 ook op de hooldwegen A2/A67 
b'l E,r.dndvtn; de T~ngenten Eindhoven. Door de bljnl 
da~e~Jk 'e I,lu op de T,n,enlen [indhQven loopt het velkee. 
~efl'a"n6en op en on\~t .. n o.weili,.e verkeernjlvati~ Our
r.<lUI ht:l,en Ct It!t~ een ne,ltievt mvlCl!'d cp de ledomgeving 
... n ;; .... wone .. ~en (00' t en tOtname un gelu;.j"hioorr tn 
\!uJ;;.Ier:tu. Om dt ""ns op 'Oks 10 kltin mogtr.Jk Ie m.ken 
r>tch fl.:ks;v,,:e.sIUI C"tttlc Nocrd·B"b;tnl n.lmtn1 hel 
m,,,,Slel,e vln Vt,!,:ur tn W.lcnl.ul. tell oplossingsgt\'ichle 
\lud it ~e"'cnl nu. de ",obIeme .. op de T4ngenttn Eindhoven 
Cphttile!),cd"Jn~It<~burheid ve,r"helden Ittlba.arhtid 

De Ttajtctnala/MfR T.I,ngtnlen Eindhoven 

De TfI;cc!~ot.a/MER T'~,enlen e,ndlHIVtn bev.1 de resutlaltn 
... an helont!rruuk naardeOnlw,~kekngen op de Tan,enlen 
E'ndhoven IUlien de ~noopp!.lnirn fkkc"w';Cr. Blrldorp, 
De Hogltn Leenderheodt 101 her lur 2010 TevensbeschroJll 
de Tt'jt~ln-ola/MfR verlth,ll.rndc alternalic ... en die erop gerICh! 
"in de .i!e(o .... ~leerde vt,ktelsp.oblemen op Ie Io,~n 
Oele"'lerf\dlicvenv."frenvanhet~h<ludvandebesLa.mde 
wecc~p~c'leiliol Hn ~erdub~I;"1 van de Tlngenlen 
Eindho~~n Nun ern bcsth"I',inl v.n de ver5cMlende alter . 

r 

r 

nJueven, v .... dl in de Trajeclnota/MER un ver,6jk'n, plaats 
v.n de ef1tct~n v"n de alttln.ti(v(n OJ! de OIT1.!1r1in,. Uil
,.nlspunt bij de recon51rucLit van d~ TlnC'l:nlen Eindhoven 
i1 d~1 unl.lling v.n het woon- tn leelmilo\cu en ~tutOfing 
v.n n.lulKcn landlchlploveetmogelijl(wordcn beperkl 

Waat kun! u de TraJecll1Ot.IMER Inzleni' 

Dc Tra;cclnolllMER Tanatillen Eindhoven kunt uv~n 
27.ptil lot en mel 22 junl 1998 gedu'ende dClcgullet. 
opening~l~d~n illlien op de voicende IoUI~': 

, de ccmoecnlchullcn ~~n (In.dkovc n". Yo;ldho .. cn en W.~lre, 
&lsm.::de ""11 "den, ~mtrt.Bakfj lin GtmerlJ, Bed, Oeume, 
EeruJ, Gekhop, Heen-Leende (In Henel. Hclmond, LlMbeek 
(in B~ek M 00t"lk), Mlcrlo. NlltM'n, OirKhol, ~ en 8teugel; 

-de(hoold)veStiR,n&enVIndeopenbirebiOliothekenln 
Elndho~tn. Ve-Idhoven. Wuitc.. gen. Son en Breugel; 

- h~t kanlool ~"n hel w.tcruhap De ". en hel kantoor vall 
het wate luhlp De Oornmtl, btidc gc\'t~Ii,.d in Doalel; 

- hel provittdehull vln NOOld·8rab ... 1 In \.Hertogenbo'-Ch; 
- dtblbliothtkenn"RijkswatusU;at.d;teditNOOld·llr.ba,,1 

(W.ter"r.ut16 tUp •• illon VUIIl. H in ·l·Hcrtolenbo'-Ch; 
• de biblrotheek vln hel MiMtc'", V.in V~ket, en Walent .. 1 
mtkbMoMtlf:(~ w.",lI(t~"v ... 'I/d. I~""""£. 
Ruimlrlljt:e Ordenlng en M~lellbf:hcer, bf:lode ce~nlild in 
Den Hug. 

De Tr"~tllllllillMER 1""V'llfn (o"<lhlfo\ttl blrt, oa 22 Ju...r 
199B#9Of'w", .. bcw.IdIH."'''tIorl'~''_~ 
.tu ... dlf«1ie H~" "UM lIM,," Y\I~ll). A1da.ar~", 
UI~W'CfW\q"'llk~W""'4't &.l ,-6r. T'IJ«""'''A.' lfII1('' 
Irondsl.l.,'ill!:~ndewerkdocumenltn 

Voo(lIchtingsbIJeenkomst~n 

Om UlO Coed mo,t4ijk Ie inlOlmeren over de inhl)Ud van 
de Tr-¥<-lnoWMER WOlden twft voorllchllnl!:Ibijetnkomslen 

r 

r 

geOfI!:"ni~e e,d Deze bileenkomslcn beclnncnom 15130"ur 
(ual open om 1900 uur) mel cen renlrillc presentaloe Cl~e, 
de inhaud vln de Trlje~tnoli/MER Durn. wordt u In dr 
o!:elco!:enhcidgeslelduwvlIgennurvorenlebrengen 
De bije~nkomlt~n vinden ~ul' op: 

dimdag 12 mel 

woensdac 1lmel 

[wtdh ... , ,, 

01t!04 HIMd 
Vthd'l'47 

Vfldhovcn 
Cono!:'tl- en Ve'l!:ldNcenlrun! 
' koninlshol' 
Locht 117 

Hoe kunt u Inspteken1 

UkunIIO~Isc:hrifte~Jk'kmonde1inBopdcTflje< l .. oI41 
MER Tlngenlell £"Ifld~en lao!:crCll, Uw Kllr rllel~kt 
insprukrl'lc~ dienl U IIltel~j4c 22 Juni 1998 Ie Sluren n~a, 

InlprukpllnIVt,keclenWate"tul 
Ti.nscnten Ellldkoven 

I(neulcrdlJk6 
2S1" ENOvnHui 

IndiClludalwcnll,kunluvcrzoekenom ... crtrouwel'Jke 
behi.ndclillg van I.IW pen.oonl'Jke ecgevenl 

Uw mondelin,e reactie kunt u ktnbut OI.1ktn tijdcn~ eCIl 
optnbate hootlitting, die plaillSv!ndtop: 

Eindhoven 
Holidly Inn 
Vddlll Mont&Onleryt.un 1 

De hOOll;!linl beC," t om 1910 lIur (Ui' 0,",," om 1';100 uur) 
IndiM U v~n dele Imptllkmole~jkhtid &ebruik wil mlktn. 
wordl u ve.w<ht d;1 v60. 1 JUn11'98 un Mllnsp • ..,kpunt 
V'l:rt«'enW,,'cnLullernetden 

Wat g ebeurt er met uw (netie" 

Hellnsptukpunt Vefkeer en Wille"taal i)vndcit ille 'N(I>C1 

en Itllurt dele onder andere nur de rni ..... slcr y.n lIerkee. cn 
Walerslu.t en de rrnni~le' vln VoikShll'SVCS""t, FI.",mlCl'J~c 
Ordeniog en Mibeubeheer (VRONt). Mede op b"li~ un de 
~spraak op en de (buluur~Jke) adlllcun over de Tr.~(lnolal 
MER, bcpJaJl de mini,l~t Yin Vtfhcr tn Wile,slail ,II samen_ 
spruk mel de minilter Vln VROM, velvolscnl hur Standpunl 
ovetdevrlol£wclkvalldelndeT,,;ednoWMERbe\chfe .. en 
.UcroalleYen hur ~oolkcur l1etll, Oil 51~ndpunl wo,dt ~cde .. 
ta~lccrd uilgewerkt In een Onlwe'p-T,acfl.i~\lv,t. w~~rop ".11' 

"'efw"chlin& 111 .pril 1999 wcdctom k~fI wo'c"~n onl:"~pr(o~,,n 

Zo spoedig mog~lii\o: nl Ir~p van de Insplu~termijn ku .. t u 

dcdC)Ofkclt",sPfaakpunIVe'ke~rc"Wa'c'Siulonlvancen 
rClcl~ienht4ve,51agvandehoo'littinellll,enopcklo(.d·n, 
wa~r momenlec/ de Tf'je(InolaIM(R .er ina"e ~t 

Nadere inlormatle Trajec lnota/MER 

Noel he! 008 op de 1n1pl'~.k 11 van de Trait<lnol.IMf" 
Tlflltn~ EindhovCll CC"Il Ullgcb.C"ide s.men ... Uinc cema'~l 
Dele k IIIIis ~ctlir~gb.u. t'iden' de .. OOtIichtin"brfc~r.~om\l('n 
\loot tiel unvr.cen VIII dut s.lmCMaltinc of vln een hem_ 
pla.arvandeTrfojectnol./MfR(koslcn:/15,,)kl,lOtulerechlb;j 
IlIeVf(XIW M wan D,m, R~klWllcillUI, dlf(,ti~ Noord·Brabini 
Icl.rloon (On) 6811<4 35. Vaaf oet vCfkrijeen nn n.ulcre 
inlorrrwlic avcr de Inhoud v.n de TflJ«(noIi/MERkllnl u brlforn 
rod de pr*cUeidel de heet Ir. H VI" de Wolhh.1l1. lehlloon 
(On) 681 7~ 02 Voor Inlichtlll8c<l oytr ck 'MprukpnKeilurc 
klint II Ikh wcnden 101 helln'prHkpunt Vetl(ecr en Wller~lut . 
tcleloon (070)361 B7 78 

Inspraakpunf 
'll'4'I\;(elfnW.ttnlu1 



BIJLAGE3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant 

Bevoegd gezag: minister van Verkeer en Waterstaat (coordinerend bevoegd gezag) en de minis
tervan Volkshuisvesting, RUimtelijke Ordening en Milieubeheer (mede-bevoegd gezag) 

Besluit: besluit ingevolge de Tracewet 

Categorie Besluit m.e.r.: C 1.1 

Activiteit: Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant wi! een trajectstudie uitvoeren voor de ver
breding van de bestaande tangenten rond Eindhoven (A2, A58 en A67) en de eventuele aanleg 
van een oosttangent (A50) tussen Eindhoven en Helmond. Verder zal worden onderzocht of een 
verbinding ten oosten van Helmond of een verbinding ten westen van Veldhoven en Welschap 
een alternatief voor een oosttangent kan zijn. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 25 augustus 1994 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 1 november 1994 
richtlijnen vastgesteld op: 27 juli 1995 
kennisgevingMER: 27 april 1998 
toetsingsadvies uitgebracht op: 7 augustus 1998 

Bijzonderheden: In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie in het bijzonder aandacht te 
besteden aan: 
• effecten op natuur en landschap; 
• de noodzaak en mogelijkheden voor compenserende maatregelen; 
• de gebiedsdelen die binnen ofbuiten de ecologische hoofdstructuur en provinciale groen-

structuur zijn gelegen. 
Er heeft een 'tussenstudie' plaatsgevonden die is vastgelegd in de Notitie Nieuwe Infrastructuur 
(NNI). De NNI is afgesloten met de conclusie dat in de trajectnota/MER aileen oplossingen wor
den bestudeerd, die de bestaande tangenten verbeteren. 
De Commissie concludeert in haar toetsingsadvies dat dit MER (inclusief het NNI) een goed voor
beeld van 'trechtering' is waarbij belanghebbenden in de brede zin van het woord vanafhet begin 
een rol hebben gespeeld. Grote waardering heeft de Commissie voor het belevingsonderzoek. De 
uitwerking van mitigerende en compenserende maatregelen is goed en gebaseerd op lokale ken
nis. Opmerkingen heeft de Commissie nog ten aanzien van de ontwikkeling van het mma en de 
toepassing van de gevoeligheidsanalyse. Zij schat in dat deze opmerkingen geen verschillen zul
len aanbrengen in de alternatievenvolgorde. Aanbevelingen voor de verdere besluitvorming doet 
de Commissie ten aanzien van de effectiviteit van de doelgroepstroken en de uiteindelijke uitwer
king van het gekozen alternatief. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. M.M. U. van Dis (voorzitter toetsing) 
drs. D. vanderHoek 
ir. W.H.AM. Keijsers 
ir. K. Nije 
mr. AAM.F. Staats en (voorzitter richtlijnen) 

Secretaris van de werkgroep: dr. N.W.M. van Buren. 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. 980504 fam. R.J.H. Mittendorff Eindhoven 980629 

2. 980515 V. Jurgens Waalre 980629 

3. 980525 mr. H.W.J. Ansems Eindhoven 980629 

4. 980521 Buurtvereniging "de Kraal" Aalst- Waalre 980629 
Waalre 

5. 980527 Eikenburg "Broeders van Liefde" Eindhoven 980629 

6. 980607 A. L. N. Stevels Eindhoven 980629 

7. 980606 Werkgroep Verkeer Ooievaarsnest Eindhoven 980629 

8. 980609 Kamer van Koophandel Oost-Brabant Eindhoven 980629 

9. 980529 R.E.M. Mignot Eindhoven 980629 
980616 

10. 980610 ing. J. Jongkind Veldhoven 980629 

11. 980612 G.P.M. Bergman Eindhoven 980629 

12. 980614 G. Jansen Veldhoven 980629 

13. 980615 ir. J.M.J. van Lieshout Eindhoven 980629 

14. 980615 Kamers van Koophandel Noord-Bra- Eindhoven 980629 
bant 

15. 980615 Transport en Logistiek Nederland Breda 980629 
Regio Zuid 

16. 980616 IVN, afdeling Nuenen Nuenen 980629 

17. 980615 L. Blok Eindhoven 980629 

18. 980616 J.G.L. Aarts Eindhoven 980629 

19. 980616 Belangenvereniging De Voldijn Waalre 980629 

20. 980617 Koninklijke Philips Electronics NV Eindhoven 980629 

2l. 980617 Noordbrabantse Christelijke Boeren- Tilburg 980629 
bond, regio Eindhoven 

22. 980617 Ver. Industrieel Contact Helmond Tilburg 980629 
e.o. 



nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

23. 980615 B. Stolte Eindhoven 980629 

24. 980618 van den Boomen Advocaten Waalre 980629 

25. 980618 van den Boomen Advocaten (namens Waalre 980629 
Ver. Golf- en Countryclub De Tongel-
reep te Eindhoven) 

26. 980618 Ver. "Poot van Metz Veldhoven" Veldhoven 980629 

27. 980617 Milieudefensie Son en Breugel Son 980629 

28. 980618 J.H. Janssen en M. van Renterghem Eindhoven 980629 

29. 980618 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 980629 
Bodemonderzoek 

30. 980618 prof. ir. M. Tels Eindhoven 980629 

3l. 980618 Dorpsraad Acht Eindhoven 980629 

32. 980621 M. Vervaart Best 980629 

33. 980619 Bernards Tilman van der Corput Adv. Eindhoven 980629 
(namens 95 bew. De Roosten) 

34. 980620 drs. H.P.M. van Aken Son en Breu- 980629 
gel 

35. 980607 . AE. Fitzpatrick en C.N. Fitzpatrick- Eindhoven 980629 
980621 Snellink 

36. 980620 ing. J. Noels Waalre 980629 

37. 980618 Comite WEG BOS WEG Son 980629 

38. 980615 C.D.A Klankbordgroep Verkeer te Waalre 980629 
Waalre 

39. 980618 Bewonersver. Eikenburg-de Roosten Eindhoven 980629 

40. 980622 Boels, van Eijndhoven & Maastricht 980629 
Coenegracht Adv. (namens Motel 
Eindhoven BV en C.J .M. Polman) 

4l. 980619 J. Bonten Geldrop 980629 
980622 

42. 980620 drs. P. van Gendt Eindhoven 980629 

43. 980619 R. Wouterse Eindhoven 980629 

44. 980618 F.J.M. van PUijenbroek Eindhoven 980629 

45. 980619 Milieugroep Veldhoven Veldhoven 980629 

Bijlage 4, bIz. ii 



nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

46. 980619 EVO, Ondernemersorganisatie voor Valkenswaard 980629 
logistiek en transport, regio Noord-
Brabant 

47. 980620 E. Rutjens Veldhoven 980629 

48. 980615 ir. B.A.E. Peek Son en Breu- 980629 
gel 

49. 980619 Brabantse Milieufederatie (mede Tilburg 980629 
namens versch. N&M-org., verkeers-
en bewonersbelangen) 

50. 980622 Cafe Herberg de Mispelhoef Eindhoven 980629 

5l. 980620 D66 Mdeling Waalre Waalre 980629 

52. 980619 Hurks Bouwbedrijf BV Eindhoven 980629 

53. 980622 Prins Willem-Alexander school Veldhoven 980629 

54. 980620 J.J. Jacobsma Eindhoven 980629 

55. 980619 DAS Rechtsbijstand (namens Golf- Amsterdam 980629 
school Jeurissen BV te Eindhoven) 

56. 980617 Bew. van de San Giorgilaan, Schweit- Eindhoven 980629 
zerlaan en Hypocrateslaan (31 handt) 

57. 980617 A. HUijbrechts Waalre 980629 

58. 980625 Ver. Werkgroep voor Natuurbehoud Eindhoven 980629 
en Milieubeheer Eindhoven e.o. 

59. 980625 NN, afdeling Aalst-Waalre Waalre 980629 

60. 980609 Verslag van de openbare hoorzitting Eindhoven 980716 

Bijlage 4, bIz. iii 




