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Beste Lezer, 

Het is voor iedereen mogelijk om een zienswijze tegen de NoordOost Corridor in te dienen. U bent daarvoor door 
de provincie allemaal uitgenodigd via advertenties in de kranten. Op de site van de provincie wordt hiervoor de 
mogelijkheid geboden. Het is een standaard proces, een noodzakelijk onderdeel in ons democratisch bestel. U 
vervult er dus uw burgerlijke plicht mee om de provincie te helpen het juiste besluit te nemen. 

Wij hebben de sterke overtuiging dat het juiste besluit zou zijn om de Oost-West verbinding niet aan te leggen 
maar om zich te concentreren op die knelpunten die er nu al zijn omdat groei na 2020 door niemand, behalve de 
heer Van Heugten wordt verwacht.  

Ondanks de motie die de 2e kamer op 3 december heeft aangenomen waarbij de minister wordt gevraagd de 
Rijksbijdrage van 268 miljoen eerst voor andere projecten in te zetten, zoals o.a. de A58, A67 heeft het zin om 
een zienswijze in te dienen omdat de minister de motie naast zich neer zou kunnen leggen en toch door wil gaan 
met de Ruit. Ook is de Ruit nog niet definitief van de baan. Het betreft nu uitstel maar nog geen afstel. 

Alle zienswijzen worden beoordeeld en afhankelijk van het aantal en de inhoud daarvan is het nog maar de vraag 
of het proces doorgang zal vinden. Ook in politiek Den Haag begint steeds luider te klinken dat het afmaken van 
de Ruit om Eindhoven in deze tijd geen goed idee is. Ook komt met het indienen van zienswijzen de weg vrij voor 
een eventuele procedure bij de Raad van State.  

Tot 16 december kunnen de zienswijzen worden ingediend. Er is geen reden voor een afwachtend “Wij kunnen er 
toch niets aan doen” Het is duidelijk dat u er wel wat aan kan doen. U hoeft er niet voor op de barricaden maar 
gewoon uw recht op inspraak uitoefenen en u hoeft er zelfs de deur niet voor uit! 

Zelfs de ANWB heeft op 11 december in het Eindhovens Dagblad betoogd dat Nut en Noodzaak ter voltooing van 
de Ruit niet zijn aangetoond. Zij zijn in goed gezelschap: 

• SEO heeft in 2010 in een 2nd opinie onderzoek in opdracht van het Ministerie zich al uiterst kritisch 
getoond over het realiteitsgehalte van de onderbouwing door de initiatiefnemer. 

• Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in haar rapport “Vergrijzing en ruimte” dat vanaf het jaar 
2023 de mobiliteit daalt, 

• Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat de automobiliteit tot 2020 slechts mondjesmaat groeit 
en daarna afneemt.  

• De commisse MER (Milieu Effect Rapportage) schrijft, vooruitlopend op haar advies: “Het doel en de 
effecten zijn door de provincie niet concreet genoeg omschreven. (…) Het budget en de realisering van 
een T-structuur zijn bepalend voor de inrichting van het project en niet de inhoudelijke afweging tussen 
doelbereik en de aard, omvang en plaats van de milieugevolgen.” 

• CE Delft heeft in haar onderzoek (November 2013) gesteld: De scenario’s en verkeersprognoses 
waarop investeringen in het hoofdwegennet worden gebaseerd, zijn achterhaald en leiden tot 
onrendabele investeringen. De huidige verkeersvraag is lager dan in de laagste scenario’s waarmee 
wordt gerekend. De huidige besluiten voor weguitbreidingen zijn gebaseerd op het hoge scenario, 
waardoor de investeringen ten onrechte een positief economisch effect lijken te hebben. 

	  
 
Voor het indienen van uw zienswijze gaat u naar www.brabant.nl 

Aan de rechterkant onder “Direct naar” gaat u naar “Ter inzages” 

Op deze pagina vindt u Ïnspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau NRD Noordoostcorridor”  Deze klikt u aan. 

Nu ziet u rechts alle documenten. Deze zijn in te zien door ze te downloaden. 

Onder het kopje Reageren staat: 
U kunt van 4 november tot en met 16 december 2013 reageren via ruimtelijkeplannen.brabant.nl. Via deze link 
kunt u ook de digitale kaarten van de tracés raadplegen. Schriftelijk reageren kan ook, via postadres:….. 

Indien u op de link klikt komt u bij de pagina waar u behalve nadere informatie van de provincie kan kiezen voor  
“Mijn reactie” daar kan u via 1. Mijn gegevens en 2. Tekenen op kaart en 3. Mijn reactie uw zienswijze indienen. 
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Dit kan via de tekst in het daarvoor bestemde vak of via bladeren uw word of pdf bestand toevoegen. 

U zal niet de enige zijn. Vele inwoners van Son en Breugel, van de omliggende gemeenten, alsmede de 
Brabantse Milieufederatie, BrabantsLandschap, actiegroep Stuit de Ruit, platform NoordoostCorridor en vele 
anderen zullen zienswijzen indienen. Als de provincie er om vraagt moeten wij ons laten horen. Wij kunnen zo 
voorkomen dat wij anders straks niet meer met onze kinderen of kleinkinderen langs het Wilhelminakanaal durven 
lopen, fietsen of skeeleren, laat staan met de auto over de Oostwest verbinding rijden, zonder het schaamrood op 
de kaken te krijgen. 

Daarom vragen wij ook u om een zienswijze tegen dit slechte plan in te dienen. 

Ook het de Brabantse Milieu Federatie zal een voorbeeld zienswijze op haar site zetten. Deze is naar 
verwachting op 5 december beschikbaar. Zie Brabantsemilieufederatie.nl. 

Veel	  succes	  
Mede	  namens	  
PvdAGroenlinks	  Son	  en	  Breugel,	  
	  
	  

Voorbeeld	  Zienswijze	  van	  Rob	  Bergmans:	  

	  
Provincie	  Noord	  Brabant	  
Cluster	  Projecten	  en	  Ontwikkelbedrijf	  
Gedeputeerde	  Staten	  
Postbus	  90151	  
5200	  MC	  	  ’s-‐Hertogenbosch	  
	  
Betreft:	  Zienswijze	  Notitie	  Reikwijdte	  en	  Detailniveau	  Noordoostcorridor.	  
Onderdeel:	  Hoofdrapport,	  deelgebied	  HI,	  	  Dommeldal-‐Lieshout	  
	  
Datum:	  	  
	  
Ondergetekende	  	  
geeft	  hiermee	  te	  kennen	  uw	  plannen	  voor	  het	  aanleggen	  van	  een	  Noordoostcorridor	  zoals	  
deze	  nu	  ter	  visie	  liggen	  af	  te	  wijzen	  om	  de	  volgende	  redenen:	  
	  
Nut	  en	  Noodzaak	  achterhaald.	  
Nut	  en	  Noodzaak	  voor	  het	  omvangrijk	  en	  kostbaar	  project	  Noordoostcorridor	  zijn	  
onvoldoende	  aangetoond.	  De	  Commissie	  voor	  de	  Milieueffectrapportage	  heeft	  dit	  
onderzocht	  en	  deelt	  onze	  conclusie.	  Verder	  zijn	  de	  groeicijfers	  gebaseerd	  op	  het	  hoogste	  
groeiscenario	  (GE)	  en	  wijken	  daarmee	  sterk	  af	  van	  de	  wegens	  vergrijzing	  te	  verwachten	  veel	  
lagere	  groei	  van	  de	  (auto)mobiliteit,	  <1%	  /jaar	  tot	  2020.	  Vanaf	  dat	  jaar	  wordt	  in	  de	  
provincies	  Noord-‐Brabant,	  Gelderland	  en	  Overijssel	  zelfs	  krimp	  verwacht.	  Zie	  het	  rapport	  
'Vergrijzing,	  verplaatsingdsgedrag	  en	  mobiliteit'	  van	  het	  Planbureau	  voor	  de	  Leefomgeving	  
van	  juni	  2013.	  	  
Op	  basis	  van	  het	  voorgaande	  moet	  een	  heroverweging	  plaatsvinden	  van	  de	  NOC:	  de	  oost-‐
westverbinding	  is	  niet	  meer	  nodig	  en	  op	  de	  N279	  kan	  volstaan	  worden	  met	  de	  aanleg	  van	  
enkele	  ongelijkvloerse	  kruisingen	  en	  op	  enkele	  plaatsen	  verbreding	  naar	  2x2	  rijstroken.	  
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Bezwaren	  tegen	  de	  alternatieven	  	  
Indien	  de	  politiek,	  GS	  en	  PS,	  ondanks	  het	  ontbreken	  van	  nut	  en	  noodzaak	  toch	  mocht	  
besluiten	  de	  nu	  ter	  visie	  liggende	  plannen	  verder	  te	  ontwikkelen	  dan	  geven	  wij	  u	  onze	  
bedenkingen	  en	  bevindingen	  over	  deelgebied	  HI	  als	  volgt:	  	  
Er	  liggen	  nu	  vijf	  alternatieven	  HI1	  t/m	  HI5	  	  ter	  visie,	  het	  ene	  nog	  schadelijker	  voor	  onze	  
mooie	  omgeving	  dan	  het	  andere.	  
Over	  de	  zuidelijke	  ligging	  ten	  opzichte	  van	  het	  Wilhelminakanaal	  zijn	  bindende	  afspraken	  
gemaakt	  in	  het	  Bereikbaarheidsprogramma	  van	  2007	  dat	  ondertekend	  is	  door	  13	  
gemeenten,	  de	  provincie	  Noord-‐Brabant	  en	  5	  in	  het	  rapport	  met	  name	  genoemde	  
organisaties.	  	  
Voor	  deelgebied	  HI	  Dommeldal-‐Lieshout	  is	  overeengekomen	  dat:	  
Een	  maaiveldvariant	  voor	  de	  regio	  geen	  reële	  optie	  is	  hetgeen	  ondertunneling	  van	  een	  deel	  
van	  het	  tracé	  impliceert.	  
	   Daar	  houd	  ik	  de	  bestuurders	  aan.	  	  
	  
Verder	  voer	  ik	  de	  volgende	  bezwaren	  aan:	  	  

• De	  zuidelijke	  ligging	  nabij	  het	  Wilhelminakanaal	  bedreigt	  de	  natuurgebieden	  Bokt,	  
Dommeldal,	  Breugelsche	  Beemden	  en	  Ruweeuwsels.	  Daarom	  wijs	  ik	  de	  alternatieven	  
HI1,	  HI2,	  HI4	  en	  HI5	  resoluut	  af.	  	  
De	  onherstelbare	  schade	  die	  aan	  deze	  natuurgebieden	  wordt	  toegebracht	  is	  met	  
geen	  enkele	  compensatie	  of	  verzachtende	  maatregel	  te	  vervangen.	  Deze	  gebieden	  
zijn	  onvervangbaar	  en	  mogen	  niet	  geruïneerd	  worden.	  

• De	  zuidelijke	  ligging	  nabij	  het	  Wilhelminakanaal	  bedreigt	  voorts	  de	  woongebieden	  
Watermolen	  Nederwetten,	  Hooidonk,	  Stad	  van	  Gerwen,	  Achterbosch,	  Deense	  Hoek	  
en	  ’t	  Hof.	  Ook	  daarom	  wijs	  ik	  de	  alternatieven	  HI1,	  HI2,	  HI4	  en	  HI5	  resoluut	  af.	  Deze	  
cultuurhistorisch	  waardevolle	  gebieden	  zijn	  onvervangbaar	  en	  mogen	  niet	  geruïneerd	  
worden.	  

• Alternatief	  HI3	  blijft	  als	  minst	  slechte	  over	  waarbij	  Dommel	  en	  Wilhelminakanaal	  via	  
een	  geboorde	  tunnel	  worden	  gekruist.	  De	  lengte	  van	  de	  geboorde	  tunnel	  onder	  de	  
Dommel	  en	  het	  Wilhelminakanaal	  dient	  zo	  gekozen	  te	  worden	  dat	  de	  
grondwaterhuishouding	  zo	  goed	  mogelijk	  in	  stand	  blijft.	  

• Maar	  de	  beste	  keus	  is	  en	  blijft	  afzien	  van	  de	  oost-‐westverbinding.	  
	  
	  
	  
Naam	   	   :	  
	  
Adres	   	   :	  	  
	  
Postcode	   :	  
	  
Woonplaats	   :	  
	  
Telefoon	   :	  
	  
Handtekening	  :	  	  
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De	  volgende	  alternatieven	  kunnen	  deels	  aanvullend	  worden	  ingebracht.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  
niet	  iedere	  zienswijze	  exact	  dezelfde	  inhoud	  heeft.	  Misschien	  kan	  u	  de	  tekst	  hier	  en	  daar	  wat	  
aanpassen	  en	  heeft	  u	  zelf	  ook	  nog	  een	  aantal	  argumenten.	  Er	  zijn	  er	  de	  laatste	  tijd	  genoeg	  
aan	  de	  orde	  geweest	  in	  de	  kranten.	  
	  
	  
Alternatief	  2	  :	  
NRD	  Samenvatting	  Nut	  en	  Noodzaak	  NoordOost	  Corridor;	  
Ten	  behoeve	  van	  de	  voorgenomen	  oost-‐west	  verbinding	  van	  de	  ruit	  om	  Eindhoven	  (traject	  
Laarbeek-‐Son	  en	  Breugel)	  wordt	  een	  enorme	  aanslag	  op	  de	  natuur	  en	  de	  recreatie	  gepleegd.	  
Deze	  onomkeerbare	  opoffering	  van	  belangrijke	  waarden	  dient	  te	  worden	  afgewogen	  tegen	  
nut	  en	  noodzaak	  van	  deze	  weg.	  Daartoe	  zal	  moeten	  worden	  uitgegaan	  van	  actuele	  gegevens	  
en	  omstandigheden.	  De	  vaststelling	  van	  nut	  en	  noodzaak	  dateert	  echter	  van	  2008,	  dus	  van	  5	  
jaar	  geleden	  toen	  de	  economische	  crisis	  nog	  maar	  net	  begonnen	  was.	  Inmiddels	  zijn	  bijna	  
alle	  parameters	  inzake	  nut	  en	  noodzaak	  gewijzigd.	  
Voorafgaand	  aan	  de	  publicatie	  van	  de	  startnotitie	  heeft	  de	  Commissie	  MER	  advies	  
uitgebracht	  waarbij	  al	  is	  opgemerkt	  dat	  het	  doel	  en	  de	  effecten	  niet	  concreet	  genoeg	  zijn	  
omschreven.	  De	  T-‐structuur	  en	  de	  financiën	  blijken	  bepalend	  voor	  de	  inrichting	  van	  het	  
project	  en	  niet,	  zoals	  het	  hoort,	  de	  inhoudelijke	  afweging	  tussen	  doelbereik	  en	  de	  gevolgen	  
voor	  het	  milieu.	  De	  provincie	  zal	  de	  startnotitie	  sterk	  moeten	  aanpassen	  om	  na	  afloop	  van	  
de	  MER-‐procedure	  alsnog	  een	  positief	  advies	  te	  kunnen	  ontvangen.	  Daarvoor	  is	  
een	  een	  geactualiseerde	  vaststelling	  van	  nut	  en	  noodzaak	  van	  essentieel	  belang.	  Zolang	  dit	  
niet	  heeft	  plaats	  gevonden	  zijn	  alle	  nog	  verdere	  acties	  om	  de	  weg	  aan	  te	  leggen	  prematuur.	  
	  
Alternatief	  3;	  
Hfdstk	  1.1	  Aanleiding	  en	  achtergrond;	  
De	  bereikbaarheid	  van	  de	  “Industrial	  Hubs”	  van	  de	  Brainport	  is	  een	  belangrijk	  uitgangspunt	  
voor	  de	  Ruit.	  Alle	  innovatiecentra	  liggen	  echter	  niet	  aan	  het	  nieuwe,	  maar	  aan	  het	  bestaande	  
deel	  van	  de	  Ruit,	  n.l.	  aan	  de	  A2	  en	  de	  A67.	  Dat	  zijn	  de	  Philips	  Healthcare	  Campus,	  de	  
Brainport	  Innovation	  Campus,	  Het	  Health	  Technology	  Park,	  en	  de	  High	  Tech	  Campus.	  Ook	  
bevinden	  zich	  belangrijke	  centra	  bij	  de	  A270,	  de	  Helmondweg:	  Het	  TUe	  Science	  Park	  ,	  de	  
Automotive	  Campus	  en	  het	  Food	  Technology	  Park.	  	  De	  knelpunten	  liggen	  op	  de	  bestaande	  
wegen	  en	  moeten	  dan	  ook	  aldaar	  worden	  aangepakt.	  	  
Bij	  herhaling	  heeft	  de	  gezagshebbende	  Rijkscommissie	  MER	  (Milieu	  Effect	  Rapportage)	  
gesteld:	  “De	  provincie	  hanteert	  voor	  het	  NOC	  project	  geen	  concrete,	  toetsbare	  project-‐	  en	  
milieudoelstelling	  en	  ook	  weinig	  concreet	  geformuleerde	  randvoorwaarden.”	  De	  provincie	  
heeft	  stelselmatig	  geweigerd	  aan	  deze	  redelijke	  eis	  te	  voldoen.	  	  
	  
	  
Alternatief	  4;	  
Hoofdrapport,	  deelgebied	  HI,	  	  Dommeldal-‐Lieshout	  
De	  aanleg	  van	  de	  oost-‐	  westverbinding	  gaat	  ten	  koste	  van	  onvervangbare	  natuur	  en	  
landschap	  van	  het	  beekdalencomplex	  van	  het	  Dommeldal	  en	  van	  het	  Wilhelminakanaal	  –en	  
dus	  van	  het	  leefklimaat	  van	  de	  gehele	  regio.	  
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Het	  kanaal	  met	  zijn	  vier	  originele	  -‐bijna	  honderd	  jaar	  oude	  bruggen	  is	  bovendien	  een	  
belangrijk	  cultuurhistorisch	  object.	  Het	  door	  de	  SRE	  (Samenwerkingsverband	  Regio	  
Eindhoven)	  gerealiseerde	  fietspad	  langs	  het	  kanaal	  is	  een	  majeur,	  interregionaal	  recreatief	  
element.	  Vanaf	  de	  hoge	  kanaaldijk	  hebben	  de	  honderden	  fietsers,	  wandelaars	  en	  skeelers	  
een	  wijds	  uitzicht	  over	  het	  omringende	  en	  nog	  authentieke	  agrarische	  land.	  Een	  brug	  of	  een	  
tunnel	  door	  het	  Dommeldal	  en	  een	  autoweg	  langs	  het	  kanaal	  zal	  dat	  teniet	  doen.	  De	  
verbinding	  doorsnijdt	  bovendien	  het	  fijnmazige	  stelsel	  van	  landwegen	  en	  tast	  de	  
buurtschappen	  Bokt,	  Stad	  van	  Gerwen,	  Achterbosch	  en	  Deense	  Hoek	  aan	  op	  ontoelaatbare	  
wijze.	  Twee	  bezittingen	  van	  Brabants	  Landschap	  zullen	  onherstelbaar	  worden	  beschadigd.	  
	  
	  
Alternatief	  5;	  
De	  zuidelijke	  rondweg	  om	  Eindhoven	  is	  zo	  robuust	  (2	  x	  3	  rijstroken	  per	  rijrichting,	  dus	  in	  
totaal	  12	  rijstroken)	  omdat	  men	  er	  indertijd	  van	  uitging	  dat	  de	  Ruit,	  waartegen	  al	  meer	  dan	  
25	  jaar	  succesvol	  oppositie	  is	  gevoerd	  nooit	  aangelegd	  zou	  worden.	  Men	  creëerde	  zo	  de	  
mogelijkheid	  dat	  er	  toch	  doorstroming	  plaats	  zou	  kunnen	  vinden	  indien	  er	  een	  ongeluk	  zou	  
plaatsvinden	  op	  een	  der	  rijstroken.	  Dit	  was	  een	  belangrijk	  argument	  voor	  de	  Ruit.	  Het	  kan	  
dus	  niet	  zo	  zijn	  dat	  hier	  boven	  op	  alsnog	  de	  Ruit	  zou	  worden	  aangelegd	  die	  nauwelijks	  
oplossingen,	  soms	  zelfs	  verslechteringen,	  biedt	  voor	  de	  omgeving	  van	  het	  Wilhelminakanaal.	  
Indien	  men	  hier	  de	  schade	  aan	  natuur	  en	  woongenot	  bij	  optelt	  slaat	  de	  balans	  overtuigend	  
door	  naar	  NIET	  DOEN!.	  
	  
Alternatief	  6;	  
De	  huidige	  knelpunten	  zijn	  de	  N279,	  de	  A58	  (Breda-‐Eindhoven)	  en	  A67	  (Turnhout-‐Venlo)	  
Hier	  staat	  men	  dagelijks	  in	  de	  file	  en	  dit	  zou	  met	  voorrang	  moeten	  worden	  aangepakt.	  Indien	  
men	  besluit	  om	  de	  Ruit	  slechts	  gedeeltelijk	  aan	  te	  leggen	  komen	  er	  ruim	  voldoende	  
middelen	  vrij	  om	  deze	  knelpunten	  op	  te	  lossen	  omdat	  het	  hier	  verbreding	  van	  reeds	  
aanwezige	  infrastructuur	  betreft.	  Het	  ondernemers	  klimaat	  zal	  hier	  zeker	  meer	  bij	  gebaat	  
zijn	  omdat	  tegen	  de	  tijd	  de	  Oostwest	  verbinding	  klaar	  zou	  zijn	  de	  groei	  afneemt	  en	  de	  
ondernemers	  het	  nu	  moeilijk	  hebben.	  Ook	  blijft	  er	  zo	  geld	  beschikbaar	  om	  de	  ondernemers	  
op	  andere	  wijzen	  te	  ondersteunen.	  
Wij	  stellen	  dus	  een	  fasering	  voor:	  Eerst	  verbeteringen	  A279	  en	  A/N270	  en	  pas	  daarna,	  mits	  
nut	  en	  noodzaak	  voeldoende	  is	  aangetoond	  de	  Oostwest	  verbinding.	  
	  
Alternatief	  7;	  
NRD	  Samenvatting	  Nut	  en	  Noodzaak	  NoordOost	  Corridor;	  
Het	  bereikbaarheidsakkoord	  wat	  de	  gemeenten	  hebben	  ondertekend	  in	  2011	  heeft	  haar	  
actualiteit	  verloren.	  Men	  kan	  niet	  meer	  volhouden	  dat	  de	  cijfers	  uit	  2005	  die	  hieraan	  ten	  
grondslag	  lagen	  nu	  nog	  opgeld	  doen.	  	  
In 2008 zou op basis van de MIRT-verkenning nut en noodzaak van een NOC aangetoond 
zijn. In 2010 werd door het 2nd Opinion onderzoek van SEO (in opdracht van het Ministerie) 
reeds getwijfeld aan het realiteitsgehalte van de onderbouwing van de Maatschappelijke	  
Kosten	  Baten	  Analyse. Deze MKBA is nooit getoetst aan de in 2012 beschikbaar gekomen 
rapport van SRE3.0 (gebaseerd op de cijfers uit 2010). Deze tonen aan dat de 
mobiliteitsgroei aanzienlijk kleiner is dan op basis van de SRE2.0 cijfers werd verwacht en 
waarvan de realiteit al werd betwijfeld. Hoe kan de provincie, terwijl nieuwe cijfers 
beschikbaar zijn dan toch vasthouden aan dit plan. 
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De volgende onderzoeken, rapporten en uitspraken staven de noodzaak om bij de finale 
besluitvorming Nut en Noodzaak opnieuw te overwegen op basis van actuele gegevens: 

• SEO heeft in 2010 in een 2nd opinie onderzoek in opdracht van het Ministerie zich al uiterst kritisch 
getoond over het realiteitsgehalte van de onderbouwing door de initiatiefnemer. 

• De ANWB heeft op 11 december in het Eindhovens Dagblad betoogd dat Nut en Noodzaak ter voltooing 
van de Ruit niet zijn aangetoond. 

• Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in haar rapport “Vergrijzing en ruimte” dat vanaf het jaar 
2023 de mobiliteit daalt, 

• Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat de automobiliteit tot 2020 slechts mondjesmaat groeit 
en daarna afneemt.  

• De commisse MER (Milieu Effect Rapportage) schrijft, vooruitlopend op haar advies: “Het doel en de 
effecten zijn door de provincie niet concreet genoeg omschreven. (…) Het budget en de realisering van 
een T-structuur zijn bepalend voor de inrichting van het project en niet de inhoudelijke afweging tussen 
doelbereik en de aard, omvang en plaats van de milieugevolgen.” 

• CE Delft heeft in haar onderzoek (November 2013) gesteld: De scenario’s en verkeersprognoses, 
waarop investeringen in het hoofdwegennet worden gebaseerd, zijn achterhaald en leiden tot 
onrendabele investeringen. De huidige verkeersvraag is lager dan in de laagste scenario’s waarmee 
wordt gerekend. De huidige besluiten voor weguitbreidingen zijn gebaseerd op het hoge scenario, 
waardoor de investeringen ten onrechte een positief economisch effect lijken te hebben. De studie 
beveelt aan dat voor nog uit te voeren MIRT-projecten berekeningen met het RC-scenario beschikbaar 
komen en deze meewegen in de  besluitvorming. 

 
Inmiddels leven wij in 2013 en - het kan niet genoeg benadrukt worden - de verkeerssituatie 
is inmiddels sterk veranderd en ook de prognoses wettigen geen dermate ingrijpende en veel 
geld kostende maatregelen. Om een objectieve afweging te kunnen maken moet nut en 
noodzaak opnieuw bepaald worden. Maar vooruitlopende daarop kan nu al wel gesteld 
worden dat, als er al geen geld is om bestaande wegen te verbreden waardoor ernstige 
knelpunten weg genomen kunnen worden, waarom er dan wel geld zou zijn om nieuwe 
wegen aan te leggen waarbij het nut en de noodzaak daarvan helemaal niet aangetoond is? 
 
Alternatief	  8;	  
Rapport Effecten Groen; 4.7 PASSAGE DOMMELDAL EN LIESHOUT/WILHELMINAKANAAL 
Er zou natuur herschapen worden in het Rijk van Dommel en Aa. Het is onbegrijpelijk om 
aan de ene kant van het Dommeldal een kansloze poging doen om iets van natuur te 
herschapen, hetgeen maar zeer summier zal zijn omdat over de A/N270 volgens de 
inzichten tot 30.000 voertuigen zullen blijven rijden, ongeveer het huidige aantal terwijl er 
tussen Son en Lieshout in datzelfde Dommeldal zeer veel natuur verloren gaat en er daar 
volgens de planning van initiatiefnemer tot 38.000 voertuigen zullen gaan rijden. Natuur is 
geen bouwwerk wat men kan oppakken en ergens anders neerzetten. Men gaat hier volledig 
voorbij aan wat natuur inhoudt. Ten koste van onvervangbare natuur worden 38.000 voertuig 
bewegingen verplaatst waardoor unieke natuur en stilte gebieden langs het Wilhelmina 
Kanaal als verloren moeten worden beschouwd in plaats van dat er een gebied iets 
zwaarder belast zal gaan worden. Waarschijnlijk zal dat gezien de demografische 
ontwikkelingen overigens nog erg meevallen. 
Met het plaatsen van nestkastjes en  
 
Alternatief	  9;	  Samenvatting	  NRD;	  Deelgebied Dommeldal-Lieshout (HI),   
Het regionale verkeer heeft aan de nieuwe weg nauwelijks behoefte, deze verbindt geen 
woongebieden met arbeidsplaatsen. Om met dwang toch verkeer op de nieuwe weg te 
krijgen worden belangrijke en ten behoeve van de interne bereikbaarheid uiterst 
noodzakelijke verbindingen zoals de Helmondweg (A/N270) de Lieshoutseweg (N615) en de 
N614 afgewaardeerd. Het is niet te verwachten dat deze dwang gaat lukken, gezien de lange 
onlogische omweg die gemaakt moet worden. 
De weg eindigt namelijk ver van bijna alle bestemmingen. 
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Slechts voor een klein deel van de verkeersstroom vanuit Gemert en Laarbeek levert de 
nieuwe verbindingsweg een tijdwinst op van circa 3,5 minuten ten opzichte van de 
bestaande verbinding via Sonse weg en Planetenlaan. Men kan er geen kop koffie drinken in 
die tijd. Het staat in geen verhouding tot de aangerichte schade. 
 

Alternatief 10;  
Rapport Effecten Groen; 4.7 PASSAGE DOMMELDAL EN LIESHOUT/WILHELMINAKANAAL 
 
Paragraaf 4.7.2.; EFFECTBEOORDELING 
 
Quote 
Beschermde	  soorten	  
Verstoring	  leefgebieden	  
Er  is  geen  onderscheid  te  verwachten  tussen  de  aansluiting  met  G1  t/m  G3  of  G4.  
§ Alle  alternatieven  leiden  tot  een  grote  toename  in  verstoring  in  leefgebieden  van  soorten  rond  het  
Dommeldal.  Vooral  broedvogels  en  dassen  zijn  gevoelig  voor  verstoring  door  geluid.  Er  is  geen  
onderscheidt  te  verwachten  in  effecten  van  de  verschillende  alternatieven  op  broedvogels  als  gevolg  
van  verstoring.  
…  
Wanneer  het  totaal  tracé  beoordeeld  wordt  leiden  alle  alternatieven  tot  vernietiging  van  foerageergebied  van  
vleermuizen  en  vernietiging  van  leefgebied  van  broedvogels.  Doordat  alternatieven  HI4  en  HI5  tevens  tot  
vernietiging  van  dassenburchten  leiden,  scoren  deze  alternatieven  zeer  negatief.  De  overige    alternatieven  scoren  
negatief.  
  
Ruimtebeslag  EHS  
Beoordeling  negatief  tot  zeer  negatief,	  	  
  
Verstoring  op  basis  van  geluidscontouren  op  de  EHS;    
Alle  alternatieven  hebben  het  oordeel  zeer  negatief.  Oppervlakten  van  274  tot  3578  ha  met  een  belasting  van  meer  
dan  42  dB.  
 
Unquote 
 
Verstoring  op  basis  van  geluidscontouren  op  de  EHS;    
Gezien het feit dat dit deel van het GroeneWoud nog een van de weinigen is waar nog geen 
geluidsbelasting is, is dit punt zwaarwegend. Heeft initiatiefnemer rekening gehouden met de 
negatieve effecten van geluidsbelasting, verstoring, verlies aan natuur in dit gebied op de gezondheid 
van de burgers in dit gebied en de grotere rijtijd die mensen moeten maken om in een ander 
natuurgebied te kunnen bereiken?  
Wij verzoeken opname van deze negatieve invloeden in de kosten/baten overwegingen en zo de 
kosten hiervan mee te laten wegen in de totaalafweging. 
  
Ruimtebeslag  EHS  
Negatief tot zeer negatief; afhankelijk van 10% minder ruimtebeslag bij OA5. Hoe kan initiartief 
aantonen dat dit verschil de beoordeling van zeer negatief naar negatief kan beïnvloeden. Waar is dit 
op gebaseerd? Wij zijn van mening dat het hoogstens iets minder zeer negatief kan zijn. 
 
 
Verstoring  in  het  algemeen;  
Kan initiatiefnemer aantonen dat het plaatsen van een faunapassage, kunstburcht, verleggen van 
beekloop, vleermuiskast, laanbeplanting, vleermuisvriendelijke verlichting, nestkast of 
natuurvriendelijke duiker ook maar enigszins zal bijdragen tot een significante vermindering van de 
verstoring? Het IVN Son en Breugel is al jaren bezig met het plaatsen van verschillende nestkasten 
voor o.a. steen/kerkuilen ook in het zoekgebied Dommeldal en Lieshout/Wilhelminakanaal. (Deze 
komen overigens in uw overzicht niet voor m.u.v. een steenuil bij stad van Gerwen. Gaarne opname 
hiervan) Het plaatsen van een nestkast is slechts de eerste stap. Deze kasten moeten een aantal 
keren per jaar bezocht worden, zij moeten schoongemaakt en onderhouden worden, men kan er ook 



	  
Versie	  FZ04-‐12-‐13V2	  

8	  
	  

niet vanuit gaan dat de kasten ook daadwerkelijk door de beoogde bewoner bewoond gaan worden 
afhankelijk van biotoop etc. 
In de effect beoordeling van het gebied Aarle-Rixtel blijkt de aanleg tot vernietiging van het leefgebied 
van de steenuil te leiden.  
Compensatie is veelal geen oplossing omdat territorium conflicten kunnen gaan spelen met reeds 
aanwezige bewoners dit geldt natuurlijk in het algemeen en niet alleen voor uilen. 
Waar denkt initiatiefnemer overigens de compensatie van de getroffen gebieden uit te voeren?  
Hoe worden de bewoners gecompenseerd doordat zij niet meer of verder moeten reizen om in een 
enigszins vergelijkbaar natuurgebied kunnen recreëren? 
 
Hoe toont initiatiefnemer aan dat de door haar ingeschatte positieve werking van een en ander 
inderdaad leidt tot de opgegeven aanpassing van de tabellen 57 en 58 naar tabel 65? 
Hoe mitigeert initiatiefnemer de versnippering van de gebieden? Met het aanbrengen van enkele 
faunapassages kan deze versnippering niet te niet gedaan worden. Men mitigeert voor die fauna die is 
aangetroffen en beschreven dat is maar een heel klein deel van de aanwezige flora en fauna. Reeen 
worden in uw overzicht b.v. niet genoemd. Marterachtigen worden wel genoemd op blz 43 maar niet 
voor de mitigerende maatregelen. Hoeveel en van welke type worden er per km weg aangebracht op 
basis van welk onderzoek kan worden aangetoond dat dit een redelijke effectieve maatregel is? Kan 
initiatiefnemer hiervan een onderbouwing geven? 
Waarom denkt initiatiefnemer dat vleermuisvriendelijke verlichting voldoende zou kunnen zijn, terwijl 
verstoring door middel van geluid, uitlaatgassen, autolampen wellicht een grotere invloed zullen 
hebben dan de vleermuisvriendelijke verlichting kan opheffen? Kan initiatiefnemer een onderbouwing 
geven over het effect van de mitigerende maatregel op de gehele populatie van de verstoorde fauna 
i.p.v. een enkele maatregel te nemen en er dan van uit te gaan dat het probleem is opgelost? 
 
 
Gezien het feit dat alle alternatieven leiden tot een grote toename in de verstoring is de enige 
conclusie die getrokken kan worden is dat er geen acceptabel alternatief wordt aangedragen. Een 
alternatief dat gezien de schade die wordt aangericht opweegt tegen het twijfelachtige gewin. Zoals 
vele rapporten van verschillende gerenommeerde instellingen inmiddels aangeven worden de cijfers 
met betrekking tot de kosten en de baten van initiatiefnemer in de meest positieve beoordeling “Niet 
realistisch” genoemd. 
Wij kunnen ons voorstellen dat er één alternatief zou kunnen zijn en dat is de aansluiting van een 
geboorde tunnel op de weg Ekkersrijt en wel ruim voor rotonde Kanaalstraat-Driehoek-
Eindhovenseweg-Ekkersrijt. Deze geboorde tunnel zal dan pas boven de grond kunnen komen na de 
onderdoorgang van de zuid-Willemsvaart voor aansluiting aan de N279. 
Op deze wijze wordt veel schade aan natuur en leefgebied voorkomen, hoeven er veel minder 
kansloze compenserende -en mitigerende maatregelen worden genomen. Tevens veel minder 
onteigeningen, grondaankopen en verstoring van leefgemeenschappen van mens en dier en wordt er 
geen lokale infrastructuur afgesloten.  
Op industrie Ekkersrijt is voldoende ruimte aanwezig om zonder verdere aantasting van groene 
gebieden als Esp, aan te sluiten op de A50. Deze oplossing wordt ook de gemeenteraad van Son als 
enige acceptabele oplossing aangedragen nadat Nut en Noodzaak op een objectieve wijze is 
vastgesteld op basis van de meest recente beschikbare gegevens. 
Wij verzoeken initiatiefnemer dit alternatief op te nemen in haar overwegingen. 
 


