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1 Inleiding 

Voorliggend document is de Reactienota waarin ingegaan wordt op de zienswijzen op de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel-Asten (hierna NRD). De NRD 

heeft van 12 september tot 24 oktober 2016 ter inzage gelegen. In die periode zijn 459 

zienswijzen ontvangen (ondersteund door 219 handtekeningen). Daarnaast zijn er adviezen 

ontvangen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna Commissie-m.e.r.) en 

de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (hierna PRL).  

In deze Reactienota geven Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een reactie op de 

binnengekomen zienswijzen en adviezen op de NRD en geven zij aan welke invloed de 

zienswijzen en adviezen hebben op het opstellen van het Milieueffectrapport N279 Veghel-

Asten (hierna MER). 

 

De opgave voor de N279 maakt deel uit van het programma SmartwayZ.NL, dat bestaat uit 

acht deelopgaven die onderling samenhangen. Het programma is gericht op het versterken 

van de economie, het versterken van de internationale verbinding en het realiseren van een 

slimmer en duurzaam mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland. Concrete doelen zijn: het 

verbeteren van de doorstroming en het stimuleren van innovaties op het gebied van 

mobiliteit en een duurzame leefomgeving, in een gezamenlijk proces met de omgeving. 

Voor een goed begrip van het gezamenlijke proces zijn drie uitgangspunten van het 

programma van belang. Dit zijn:  

 Het gezamenlijk met burgers, ondernemers, belangenorganisaties, kennisinstellingen 

en overheden ontwikkelen en zoeken naar oplossingen; 

 Het loslaten van het ‘vast’ programmeren (dat wil zeggen dat we niet nu al vastleggen 

wat er tot 2028 moet gebeuren); 

 Het optimaal gebruik maken van slimme mobiliteitsoplossingen. 
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2 Procedure 

2.1 M.e.r-procedure 

 

Voor de aanpassing van de N279 Veghel-Asten dient de milieueffectrapportage (m.e.r.)-

procedure
1

 op grond van de Wet milieubeheer te worden doorlopen. Het doel van de 

m.e.r.-procedure is de mogelijke gevolgen voor het milieu mee te laten wegen in de 

besluitvorming. De NRD en het MER zijn hiervoor relevante rapporten. De m.e.r.-

procedure is gekoppeld aan de benodigde ruimtelijke procedures voor de aanpassing van 

de N279 Veghel-Asten, te weten één of meerdere Provinciale Inpassingsplannen (PIP) 

en/of Bestemmingsplannen (BP) en mogelijk een Tracébesluit (TB). 

 

2.2 Procedure NRD 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft op 6 september 2016 de 

NRD MER N279 Veghel-Asten vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen als eerste 

stap in de m.e.r.-procedure. De NRD heeft van 12 september tot en met 24 oktober 2016 

ter inzage gelegen op het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch alsmede de gemeentekantoren 

te Veghel, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne. De NRD geeft aan welke 

milieuaspecten in het MER N279 Veghel-Asten onderzocht gaan worden en hoe dat gaat 

gebeuren. De NRD was online te downloaden op de website van de provincie voor een 

digitale reactie. Tijdens de terinzageleggingsperiode hebben vier informatiebijeenkomsten 

plaatsgevonden, waar eenieder in de gelegenheid was zich een beeld te vormen van de 

voorgenomen activiteit en de te doorlopen procedure. Ook was er de gelegenheid om 

vragen te stellen over de inhoud (en naar aanleiding van de inhoud) van de NRD. De 

informatiebijeenkomsten vonden plaats op:  

 Donderdag 15 september 2016 in Zijtaart (‘s middags en ’s avonds); 

 Dinsdag 20 september 2016 in Helmond (‘s middags en ’s avonds). 

Daarnaast zijn adviseurs zoals de Commissie-m.e.r. en de PRL geraadpleegd. Op 1 en 20 

december 2016 zijn de adviezen van respectievelijk de Commissie-m.e.r. en de PRL 

uitgebracht.  

 

2.3 Verdere m.e.r.-procedure 

 

Inspraak en advies NRD 

Op basis van de NRD, de zienswijzen en de adviezen van de Commissie en PRL besluiten 

Gedeputeerde Staten, na advisering door de Stuurgroep N279 Veghel Asten (hierna: de 

Stuurgroep)
2

, welke vragen in het MER moeten worden beantwoord en stellen zij hiertoe 

de definitieve reikwijdte en detailniveau voor dit MER vast. 

 

                                                      

1  In deze Reactienota zijn de termen ‘m.e.r.’ en ‘MER’ veelvuldig gebruikt. M.e.r. staat voor de procedure van 

de milieueffectrapportage. Een belangrijk onderdeel van deze procedure is het MER; het 

milieueffectrapport. 

2  In de Stuurgroep N279 zijn vertegenwoordigd de gemeenten Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, 

Helmond, Deurne en Asten, het Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de provincie 

Noord-Brabant. 
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MER 

In het MER wordt straks ingegaan op het voornemen en de doelstelling daarvan, op de 

(beleids)achtergronden van de voorgenomen activiteit, de alternatieven en varianten en de 

mogelijke milieueffecten in vergelijking met de autonome ontwikkeling (referentiesituatie). 

Op basis van het MER maken de bestuurders een keuze voor een voorkeursalternatief, op 

basis van alle beschikbare informatie en belangen. 

 

Inspraak en toetsingsadvies Commissie 

Na afronding van het MER vindt uitwerking van het voorkeursalternatief plaats in een 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) of in bestemmingsplannen (BP) en indien nodig in een 

Tracébesluit (TB)
3

. Deze ruimtelijke plannen en het MER liggen vervolgens gezamenlijk ter 

visie (voor de duur van zes weken)
 4

. Hierbij is het mogelijk om opnieuw digitaal of 

schriftelijk zienswijzen in te dienen.  

 

Gedeputeerde Staten vragen na afronding van het MER de Commissie-m.e.r. en de PRL 

wederom om advies. De Commissie-m.e.r. toetst of het MER voldoende informatie bevat 

om de mogelijke milieueffecten volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming over 

de N279 Veghel-Asten en geeft een toetsingsadvies over het MER. Gedeputeerde Staten 

brengen ook deze Reactienota onder de aandacht van de Commissie-m.e.r. en de PRL. 

 

Vervolgprocedure 

Het ruimtelijk besluit bevat de motivatie op welke wijze rekening is gehouden met: 

 De mogelijke gevolgen voor het milieu; 

 De alternatieven en varianten; 

 De ingebrachte zienswijzen; 

 Het advies van de Commissie-m.e.r. en de PRL. 

 

Na vaststelling van het PIP/BP/TB vindt de openbare kennisgeving van het ruimtelijk 

besluit plaats. Tegen PIP/BP/TB kan men desgewenst nog in beroep gaan, indien men een 

zienswijze heeft ingediend.  

 

Evaluatie MER 

De Wet milieubeheer schrijft voor dat het MER een aanzet tot een evaluatieprogramma 

dient te bevatten. Mocht in de praktijk later blijken dat de daadwerkelijk optredende 

effecten sterk afwijken van de verwachte effecten, dan kunnen zo nodig aanvullende 

maatregelen genomen worden om deze effecten te verminderen of ongedaan te maken. 

                                                      

3  De infrastructuur die bij het project betrokken is omvat mogelijk voor een deel ook de rijksweg A50. Het 

aanpassen van dergelijke rijksinfrastructuur is wettelijk geregeld in de Tracéwet, op grond waarvan een 

Tracébesluit moet worden genomen voorafgegaan door een Rijksstructuurvisie. Het MER voor het PIP/BP 

dient tevens als MER voor de te nemen besluiten van de Tracéwet. 

4  Het MER wordt tegelijk ter inzage gelegd met het eerste plan (PIP, BP of TB) dat in procedure gaat en 

vervolgens ook met de volgende plannen. De eerste terinzagelegging van het MER wordt voor advies 

voorgelegd aan de Commissie.  
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3 Participatieproces 

In hoofdstuk 2 is de formele m.e.r.-procedure uiteengezet. Naast dit formele deel, is het 

omgevingsmanagement of social design van belang. Dit andere proces, dat niet bij wet 

verplicht is, biedt partijen de gelegenheid om mee te denken en mee te vernieuwen.  

De omgeving is vanaf de zomer 2016 tot begin februari 2017 veelvuldig betrokken bij de 

voortgang via informatiebijeenkomsten. Gedurende het gehele proces verschijnen 

nieuwsbrieven met informatie over tussenresultaten en vorderingen.  

 

Het overzicht hieronder geeft de activiteiten weer voor betrokkenen bij het project N279 

Veghel-Asten:  

 Informatiebijeenkomsten met de omgeving tijdens periode van de ter inzagelegging, 

met een verdere uitdieping van het NRD (september 2016); 

 Ontwerpsessies per deelgebied met de leden van de ambtelijke projectgroep voor de 

ontwikkeling van alternatieven en varianten (op basis van de schetsontwerpen) met als 

doel om eisen, wensen en aandachtspunten te verkrijgen (oktober – november 2016); 

 Meerdere informatiebijeenkomsten per deelgebied met de omgeving met als doel om 

informatie te delen over de schetsontwerpen van de varianten en tevens om 

aandachtspunten op te halen. Vervolgens wordt teruggekoppeld wat wel en wat niet 

wordt meegenomen (met de argumenten daarvoor) en wat mogelijk op een later 

moment in de planvorming aan orde komt (november 2016 – 2017); 

 Bijeenkomsten waarbij de stand van zaken aan de orde komt, bijvoorbeeld de 

onderbouwing voor de selectie van alternatieven en voorlopige effecten (maart 2017 – 

mei 2017). 
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4 Adviezen  

In dit hoofdstuk geven Gedeputeerde Staten hun reactie op de belangrijkste adviezen van 

de Commissie-me.r. en de PRL. De beide adviezen zijn integraal opgenomen in 

respectievelijk bijlage 1 en 2. 

 

4.1 Commissie voor de milieueffectrapportage 

 

Probleemstelling en doel 

De Commissie-m.e.r. pleit voor een probleemanalyse van de verkeersstructuur waarvan de 

N279 deel uitmaakt. Zij constateert dat een aantal ‘materiële eisen’ is geformuleerd in de 

NRD die zij beoordeelt als middelen, zoals de 2x1 rijstroken met ongelijkvloerse 

aansluitingen/ kruisingen en een maximale snelheid van 80 km/h. Zij adviseert om dat 

startpunt te onderbouwen met een analyse van de problemen en te realiseren doelen. In 

het MER komt de probleemanalyse aan bod, met als vertrekpunt dat in het Provinciaal 

Bestuursakkoord 2015-2019 is vastgelegd dat de N279 2x1 rijstroken blijft (en de functie 

van de N279 in de verkeersstructuur niet verandert).  

 

Alternatieven en varianten 

Gedeputeerde Staten hanteren een ‘toekomstbestendige aanpak’ als het uitgangspunt voor 

de NRD. Dit betekent kortweg: baseer je nu op de bekende data en prognoses en houdt 

realistische ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst open. Dit past bij de stappen die in 

het afgelopen jaar zijn gezet samen met de regio. Deze aanpak bestaat uit: 

 Het opheffen van de knelpunten ten aanzien van de doorstroming en 

verkeersveiligheid op de N279; 

 Het kiezen van een tracé dat nu een oplossing voor de doorstroming en leefbaarheid 

biedt en ook geschikt is voor de toekomst.  

 

Uitgevoerde verkeersonderzoeken tonen aan dat een 2x1 rijstroken met ongelijkvloerse 

kruisingen en aansluitingen voldoende capaciteit heeft tot tenminste 2030, mits kruisingen 

en aansluitingen worden verbeterd. Hiermee kan de N279 de rol als gebiedsontsluitingsweg 

tussen Veghel en Asten goed vervullen. Uit de verkeersmodellen van dit moment komen 

prognoses tot 2030 en niet voor de periode daarna. De modellen houden overigens 

rekening met de voorspelde autonome groei van het verkeer tot 2030. Voor de periode na 

2030 brengen we de onzekerheid zo goed mogelijk in beeld met globale schattingen van de 

verkeersintensiteiten en gevoeligheidsanalyses. De uitgevoerde onderzoeken worden 

geactualiseerd en in het MER opgenomen. 

 

Bestuurlijk is in de regio gesproken over de afbakening van de onderzochte 

projectalternatieven. Hierboven is de toekomstbestendige aanpak reeds genoemd. 

Toekomstbestendig betekent dus ook: voorkom een desinvestering in de kruisingen en 

aansluitingen op de N279 (bij bijvoorbeeld Veghel, Keldonk, Gemert en Helmond). 

Gedeputeerde Staten kiezen ervoor om dit toekomstbestendig te doen en deze kruisingen 

en aansluitingen direct op een 2x2 ruimtereservering aan te leggen. Het prijsverschil tussen 

1x2 en 2x2 is relatief gering en de levensduur van dergelijke kunstwerken bedraagt 

minimaal 50 - 80 jaar. Daarmee wordt een desinvestering voorkomen. Het op te stellen 

MER bevat een onderbouwde afbakening van de onderzochte projectalternatieven.  
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Verbetering van het openbaar vervoer en van fietsverbindingen heeft aandacht van 

Gedeputeerde Staten. Er is een relatie met de N279 in tweeërlei opzicht. In de eerste plaats 

zijn er raak- en kruispunten tussen N279 en andere vervoersstromen. Deze punten worden 

belicht in de alternatieven en varianten. Te allen tijde blijven fietsverbindingen in stand of 

zij worden hersteld. In de tweede plaats speelt gedragsbeïnvloeding een rol bij de keuze van 

het vervoersmiddel. Dit gebeurt op basis van analyses van de gebruikers van de N279 en 

resulteert in het stimuleren van het gebruik van andere modaliteiten (fiets, openbaar 

vervoer). Ook wordt bezien in hoeverre met het bedrijfsleven afspraken kunnen worden 

gemaakt over mobiliteitsmanagement of de inzet van Intelligente Transport systemen. In 

lijn met de doelstellingen mondt dit uit in het uitvoeren van pilots op het gebied van smart 

mobility in 2018 en verder. Hier ligt een direct verband met de deelopgave Smart Mobility 

van het programma SmartwayZ.NL. 

 

Project- en milieudoelen 

De Commissie-me.r. vraagt ook om een heldere definitie van de project- en milieudoelen 

en een rangorde van de doelen. Gedeputeerde Staten hanteren als doelstelling van de 

aanpak van de N279 Veghel – Asten het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid. 

Verbeteren van de leefbaarheid en het terugdringen van sluipverkeer komen als 

milieueffecten aan de orde.  

 

Milieueffecten 

De Commissie-m.e.r. geeft op een aantal plaatsen in haar advies aan dat er meer focus 

moet zijn op de doelen en de te onderzoeken milieueffecten (een ‘rangorde’ van doelen). 

Zij geeft aan dat het onderzoek zich vooral moet richten op de milieugevolgen van de 

alternatieven, op aspecten waarop de alternatieven zich van elkaar onderscheiden en op 

aspecten waar maatregelen het verschil kunnen maken. Alleen een gestructureerde winst- 

en verliesrekening voor het project in termen van doelbereik en milieueffecten levert 

voldoende argumenten voor de verantwoording van de uiteindelijk gekozen oplossing. 

Gedeputeerde Staten onderschrijven dit en geven hieraan gehoor in het MER. 

 

De Commissie-m.e.r. verzoekt de effecten te bepalen op zowel het niveau van het volledige 

tracé Veghel-Asten als op het niveau van de tracé-onderdelen. Gedeputeerde Staten nemen 

dit over en gaan uit van vijf deelgebieden: deelgebied Veghel, deelgebied Keldonk, 

deelgebied Boerdonk-Beek en Donk, deelgebied Aarle-Rixtel/Helmond en deelgebied 

Helmond-zuid/Asten. De milieueffecten komen voor het tracé en de vijf deelgebieden 

afzonderlijk in beeld.  

 

Studiegebied 

Gedeputeerde Staten sluiten aan bij het advies van de Commissie-m.e.r. om het 

studiegebied voor het verkeersonderzoek zo te kiezen dat relevante veranderingen in 

routekeuze ook op bovenregionale schaal in kwantitatieve zin zichtbaar worden. In dat 

studiegebied moeten in ieder geval de relaties vallen waarbij de N279 een reëel alternatief 

wordt voor (de drukte op) de Randweg van Eindhoven. Concreet gaat het om de volgende 

relaties:  

 Vanaf de A2 (Utrecht) en de A59 (Waalwijk en verder) naar de A67 (Venlo en verder) 

en de A2 (Weert en verder) en omgekeerd;  
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 Vanaf de A50 (Oss/Nijmegen) naar de A2 (Weert en verder) en de A67 

(Turnhout/Antwerpen) en omgekeerd. 

De Commissie-m.e.r. heeft ook benadrukt de effecten op het onderliggende wegennet 

goed in beeld te brengen. Gedeputeerde Staten nemen dit over. 

 

4.2 Provinciale Raad voor de Leefomgeving 

 

Kansen voor leefbaarheid/verminderen sluipverkeer  

De PRL vraagt aandacht voor de kansen die ontstaan om het gebied een kwaliteitsimpuls te 

geven. Gedeputeerde Staten hebben oog voor de kansen die bij de effectbepaling van de 

alternatieven naar voren komen. Leefbaarheid verbeteren en het sluipverkeer verminderen 

zijn eveneens doelen, die waar mogelijk aandacht krijgen.  

 

Cumulatie van effecten 

De PRL geeft aan dat cumulatie van effecten in het MER aandacht behoeft, zoals de 

combinatie van stikstof- en fijnstofemissies van veebedrijven en van de N279. 

Gedeputeerde Staten zeggen toe hier aandacht aan te besteden. In het MER komen onder 

meer de mitigerende en compenserende maatregelen aan de orde om (negatieve) effecten 

te voorkomen of te beperken. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen: 

 Wettelijke maatregelen die onderdeel zijn van het voorkeursalternatief;  

 Bovenwettelijke maatregelen/extra plussen die tijdens de besluitvorming over het 

voorkeursalternatief door de Stuurgroep worden vastgesteld.  

 

Toekomstbestendige aanpak 

Gedeputeerde Staten hanteren een ‘toekomstbestendige weg’ als uitgangspunt voor de 

NRD. Dit betekent kortweg: baseer je nu op de bekende data en prognoses en houdt 

realistische ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst open. Er worden nieuwe 

verkeersanalyses uitgevoerd om actueel te zijn. De aanwezige problemen worden voor de 

N279 Veghel-Asten als geheel en op deelgebiedniveau in beeld gebracht. De impact op het 

onderliggend wegennet (afname of toename van verkeer) wordt ook berekend. De 

verwachting is dat toepassen van smart mobility effect heeft op de verkeersintensiteiten 

en/of de verkeerseffecten. De mate van invloed is echter nog onbekend en speelt geen rol 

in de gebruikte verkeersmodellen. Innovatieve oplossingen bevinden zich nu nog veelal in 

de fase van ontwikkeling en pilots. De mogelijkheden van smart mobility op de N279 

worden door middel van pilots en experimenten verkend. Indien deze pilots succesvol 

blijken, moet de N279 snel geschikt gemaakt kunnen worden voor deze toepassingen en 

verder kunnen meegroeien met de ontwikkelingen op het gebied van smart mobility. 

 

Project- en milieudoelen 

De PRL vraagt aandacht voor het sluipverkeer, zoals de route vanuit de A67 naar het 

noorden maar ook vanuit de A2 naar het zuidoosten. Gedeputeerde Staten hanteren als 

doelstelling van de aanpak van de N279 Veghel – Asten het verbeteren van de 

doorstroming en de veiligheid. De leefbaarheid en het (sluip)verkeer komen bij de 

effectbepaling in het MER in beeld. Als deze effecten nadelig zijn en zij zijn (redelijkerwijs) 

te mitigeren dan komt dit in het MER aan de orde.  
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Participatie en communicatie 

De PRL is benieuwd hoe de provincie in overleg met betreffende gemeenten en 

belanghebbenden in de verschillende deelgebieden komt tot de keuze voor de 

verschillende omleidingen. Het overleg met gemeenten, inwoners en ondernemers is 

georganiseerd in ontwerpsessies en informatiebijeenkomsten in de deelgebieden. Hier 

worden de gezamenlijke uitgangspunten bepaald. De Stuurgroep en Gedeputeerde Staten 

hebben hiervan kennisgenomen. Naast dit informele proces (zoals beschreven in hoofdstuk 

3 van deze nota) is er een wettelijke verplichte inspraakprocedure (zie hoofdstuk 2 van deze 

nota). 

 

Gezondheid 

De PRL stipt twee aspecten van gezondheid aan. Dit is in de eerste plaats het effect dat het 

hele proces heeft op het welzijn van betrokkenen. Mensen moeten hun zorgen kunnen 

uiten in het proces. Wij waarborgen dit door inspraak en betrokkenheid zoals in hoofdstuk 

3 omschreven. In de tweede plaats wijst de PRL op de effecten van de voorgenomen 

activiteit en de alternatieven/varianten en de cumulatie van effecten. De effecten op 

gezondheid worden in beeld gebracht met de GES-methodiek, die een integrale 

beoordeling geeft van de aspecten geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid.  

 

Landschap 

De PRL vraagt aandacht voor het behoud van landschappelijke waarden en de 

landschappelijke inpassing. De effecten van de voorgenomen activiteit en de 

alternatieven/varianten op de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit worden in beeld 

gebracht in het MER. Dit is één van de factoren die een rol speelt bij de uiteindelijke keuze 

voor een voorkeursalternatief. 

 

Uitvoering  

De PRL vraagt om het betrekken van regionale en lokale ondernemers. Op individueel 

niveau is dit pas na het MER aan de orde.  
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5 Beantwoording zienswijzen 

Drie uitgangspunten van het programma SmartwayZ.NL zijn bepalend voor de reacties op 

de zienswijzen. Dit zijn:  

1. Het gezamenlijk met de omgeving zoeken naar oplossingen/aanpassingen; 

2. We laten het ‘vast’ programmeren los (dat wil zeggen dat we niet nu al vastleggen wat er 

tot 2028 moet gebeuren); 

3. We passen waar mogelijk slimme mobiliteitsoplossingen toe.  

 

Hierdoor is nog niet precies bekend hoe de invulling van het programma Smartwayz.NL er 

uit ziet. Gaandeweg de uitvoering van het programma zullen we keuzes maken en volgt 

nadere invulling. Daarom baseren Stuurgroep en Gedeputeerde Staten zich nu op de 

bekende data en prognoses en houdt realistische ontwikkelmogelijkheden voor de 

toekomst open. Dit is in lijn met de stappen die in het afgelopen jaar zijn gezet samen met 

de regio. Voor de N279 bestaat de concrete aanpak uit: 

 Nu doen wat nodig is: het opheffen van de knelpunten ten aanzien van de 

doorstroming en verkeersveiligheid op de N279 en hieraan verbonden het verbeteren 

van de leefbaarheid; 

 Het kiezen van een tracé dat geschikt is voor de toekomst. 

 

5.1 Thema’s 

 

Tijdens de terinzagelegging zijn er in totaal 459 zienswijzen ingediend. Via een 

webformulier, email of per post is de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen 

op de NRD. Alle indieners van een zienswijze hebben een ontvangstbevestiging gekregen. 

In bijlage 5 zijn alle zienswijzen in thema’s ingedeeld, samengevat en beantwoord. 

De zienswijzen hebben betrekking op de volgende thema’s:  

 

1. Geen opwaardering van de N279; 

2. Verbeterde N279 met 2x1 rijstroken;  

3. De N279 met 2x2 rijstroken; 

4. Veghel;  

5. Helmond;  

6. Andere alternatieven;  

7. Diverse milieuaspecten;  

8. Vervolgproces en overige. 

 

In de zienswijzen zijn diverse andere alternatieven en varianten aangedragen. In bijlage 3 is 

daarvan een overzicht opgenomen met een toelichting waarom ze wel of niet in het MER 

worden betrokken. 

 

5.2 Thema 1: geen opwaardering van de N279 

 

Een aantal van de zienswijzen is gericht op het niet opwaarderen van de N279. 

Gedeputeerde Staten constateren dat op basis van de huidige beschikbare 

verkeersprognoses tot 2030 blijkt dat de capaciteit van 2x1 rijstroken op de N279 de 

komende 15 jaar voldoende is.  
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5.3 Thema 2: verbeterde N279 met 2x1 rijstroken 

 

Een aantal zienswijzen heeft betrekking op de verbeterde N279, omdat de groei van het 

verkeer leidt tot doorstromingsproblemen bij aansluitingen en kruisingen. Daarom worden 

deze aangepakt en ongelijkvloers gemaakt, waarmee ook de verkeersveiligheid verbetert. 

Een toekomstbestendige aanpak betekent slim investeren in kruisingen en aansluitingen 

door nu de mogelijkheid open te houden om in de toekomst 2x2 rijstroken te realiseren als 

dat op termijn nodig mocht blijken.  

 

5.4 Thema 3: de N279 met 2x2 rijstroken 

 

Een aantal zienswijzen is gericht op het inrichten van de N279 Veghel-Asten als een 2x2 

weg in plaats van een 2x1 weg. Gedeputeerde Staten constateren dat op basis van de 

huidige beschikbare verkeersprognoses tot 2030 blijkt dat de capaciteit van 2x1 rijstroken 

op de N279 de komende 15 jaar voldoende is. 

 

5.5 Thema 4: Veghel 

 

De zienswijzen ten aanzien van de omleidingen hebben vooral betrekking op nut en 

noodzaak, de vormgeving en de (daarmee samenhangende) milieueffecten. 

 

In de NRD zijn verschillende alternatieve tracéliggingen opgenomen. Binnen deze 

alternatieven zijn verschillende (inrichtings)varianten mogelijk. Om te komen tot een keuze 

voor de alternatieven en varianten is een trechtering noodzakelijk. In het MER zal, 

conform het advies van de Commissie m.e.r., de trechtering van de alternatieven en 

varianten op basis van criteria aan de orde komen. Een actuele verkeerskundige en 

milieukundige analyse wordt gebruikt om te komen tot deze trechtering.  

 

De provincie neemt het huidige tracé door Veghel en de omleidingen als reële 

alternatieven mee in het MER.  

 

5.6 Thema 5: Helmond  

 

De provincie neemt het huidige tracé door Helmond en de omleiding als reële 

alternatieven mee in het MER. Zie tekst bij Thema 4. 

 

5.7 Thema 6: andere alternatieven 

 

Een aantal zienswijzen vraagt aandacht voor aanpassing van de A50 en de A67 en een lange 

of korte tunnel door Veghel. Uit de onderzoeken in het kader van het MER zal blijken of 

voor de aanpassing van de N279 ook aanpassing van de rijkswegen nodig zijn en in welke 

mate. De invloed van de mogelijk aanpassingen van de A67 op de N279 Veghel-Asten 

wordt in de gevoeligheidsanalyses in het MER meegenomen.  
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5.8 Thema 7: diverse milieuaspecten 

 

In de zienswijzen komen de waarde en belevingswaarde van onder meer landbouw, 

landschap, water, cultuurhistorie en natuur naar voren. Indieners doen verschillende 

suggesties in hun zienswijzen. Bij het onderwerp landbouw worden de aspecten 

‘doorsnijding en bereikbaarheid van landbouwpercelen’ en ‘beïnvloeding 

landbouwbedrijven’ zowel kwalitatief als zo veel mogelijk kwantitatief beoordeeld. Ook zal 

de cumulatie met de emissie vanuit de landbouw in beeld worden gebracht. 

Op het gebied van milieu en leefomgeving vragen indieners van zienswijzen naar 

ondermeer de gevolgen wat betreft luchtkwaliteit en geluid op de omgeving. Het MER geeft 

de effecten ten aanzien van geluid, luchtkwaliteit en alle andere milieuaspecten van de 

beschouwde alternatieven weer ten opzichte van de autonome ontwikkeling in 2030. In het 

MER worden ook de compenserende en beperkende (mitigerende) maatregelen voor 

natuur en milieu inzichtelijk gemaakt. Het doel van de m.e.r.-procedure is immers het 

milieubelang een volwaardige rol te laten spelen in de besluitvorming. Fijnstof komt in het 

MER in beeld door middel van modelberekeningen, die de verschuiving in blootstelling 

voor PM10, PM2,5 én roet (elementair koolstof, waaronder PM1) tonen. Het MER gaat tevens 

in op de kwalitatieve aspecten van lichthinder. In het MER zal ingegaan worden op 

aanvullende voorzieningen voor de fiets en het openbaar vervoer. 

 

5.9 Thema 8: vervolgproces en overige 

 

Onder dit thema zijn de overige zienswijzen opgenomen. Deze zienswijzen gaan onder 

andere in op optimalisaties, gebruik van andere modaliteiten (fiets) en smart mobility.  
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6 Wijzigingen NRD en consequenties voor de MER-fase 

In dit hoofdstuk is aangegeven welke wijzigingen worden doorgevoerd in de nog uit te 

voeren onderzoeken binnen het m.e.r.-traject. Deze wijzigingen vinden hun oorsprong in 

de zienswijzen, de adviezen van de Commissie-m.e.r. en de PRL en voortschrijdend 

inzicht. De hierna beschreven aanpassingen en nuanceringen worden in het onderzoek 

voor het MER doorgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Toelichting onderzoekskader  

 

In de NRD is geschetst wat in het MER onderzocht wordt. Dit kader is nader uitgewerkt in 

lijn met het advies van de Commissie en is hierna kort toegelicht: 

1. Probleemanalyse en onderbouwing van nut en noodzaak scherp formuleren; 

2. Concretisering en een rangorde aangeven van de te realiseren project- en milieudoelen; 

3. Onderbouwing projectalternatieven en motivering afgevallen alternatieven. 

 

Stap 1: Probleemanalyse en onderbouwing nut en noodzaak 

In het MER wordt de probleemanalyse nader uitgewerkt voor het volledige tracé en voor 

de deelgebieden. De beschrijving van de bestaande en beoogde structuur van het lokale en 

regionale wegennet waarvan de N279 deel uitmaakt, is een onderdeel van de 

probleemanalyse in het MER. De analyse gaat, op basis van de meest actueel beschikbare 

cijfers, in op: 

 Doorstroming van verkeer; 

 Verkeersveiligheid; 

 Leefbaarheid; 

 

Samenvatting: 

- Probleemanalyse en onderbouwing van nut en noodzaak worden in het MER 

geformuleerd. De project- en milieudoelen, zullen worden geconcretiseerd en 

in volgorde van belangrijkheid worden geplaatst. 

- Aanpassing van het beoordelingskader ten aanzien van: 

o Lucht. Het aspect fijnstof (cumulatief) in beeld brengen met 

modelberekeningen gericht op de verschuiving in blootstelling aan 

PM10, PM2,5 én roet (elementair koolstof, waaronder PM1); 

o Licht. Toevoegen van een criterium gericht op een kwalitatieve 

beoordeling van lichthinder. Ook het voorkomen van lichthinder 

krijgt een plek in het MER; 

o Landbouw. Beoordelen van de aspecten ‘doorsnijding en 

bereikbaarheid van landbouwpercelen’ en ‘beïnvloeding 

landbouwbedrijven’ kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief. 

- De afbakening van de gekozen alternatieven zal worden onderbouwd. De 

alternatieven uit de NRD worden uitgewerkt in varianten. Er zijn acht nieuwe 

varianten voorgekomen uit de zienswijzen of uit het omgevingsproces. Het 

gaat om varianten in type aansluiting, de locatie van een aansluiting, mogelijk 

verdiepte liggingen. 

- In het MER zal ingegaan worden op de fiets en het openbaar vervoer. 
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De volgende gevoeligheidsanalyses zijn voorzien en worden opgenomen in het MER: 

 Gevoeligheidsanalyse gericht op de vraag of het aantal arbeidsplaatsen zoals gebruikt in 

het verkeersmodel verlaagd moet worden op basis van actuele prognoses en 

sociaaleconomische gegevens; 

 Gevoeligheidsanalyses gericht op het adaptieve programma van SmartwayZ.NL en het 

effect daarvan op de doorstroming op de N279 Veghel-Asten: 

o Deelopgave Smart Mobility gericht op het bereiken van een afname van het 

autoverkeer en het toepassen van slimme technieken om de beschikbare capaciteit 

op de weg te verhogen; 

o Deelopgave Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant met als doel om 

wegverkeer naar de randen ( de A50, A67 en de N279) te leiden. Hiertoe worden 

inschattingen gemaakt om het effect van mogelijke intensiteitsgroei inzichtelijk te 

maken; 

o Deelopgave opwaarderen van de A67 tussen Asten en Leenderheide naar 2x3 

rijstroken en het effect daarvan op de N279 Veghel-Asten. 

 

Stap 2: Concretisering van projectdoelstellingen en milieudoelen 

Gedeputeerde Staten hanteren als doelstelling van de aanpak van de N279 Veghel – Asten 

het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid. Verbeteren van de komt als 

milieueffect aan de orde.  

 

Ten aanzien van de opgave op verschillende schaalniveaus en het onderscheid in 

afgebakende deelgebieden:  

 Om effecten duidelijker zichtbaar en overzichtelijker te krijgen, splitsen we het 

deelgebied Veghel uit de NRD in deelgebied Veghel (bestaand tracé en omleiding) en 

deelgebied Keldonk; 

 Bij toetsing aan de (geprioriteerde) doelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen de 

N279 Veghel-Asten als geheel en de vijf deelgebieden; 

 De provincie zal voor de tracéalternatieven waar nog keuzes gemaakt moeten worden, 

focussen op de onderscheidende en belangrijke effecten. Hierbij brengt het MER de 

mogelijkheden voor (wettelijke) mitigerende en compenserende maatregelen in beeld, 

door de effecten vóór en na het nemen van maatregelen te beoordelen.  

 

Stap 3: Onderbouwing afbakening van alternatieven  

In lijn met het advies van de Commissie-m.e.r. worden in het MER op basis van de 

probleemanalyse en na de concretisering van de doelstellingen de uiteindelijke tracé- en 

uitvoeringsalternatieven afgebakend. Hoofdstuk 8 uit de NRD geeft voor de omleiding bij 

Veghel en de omleiding bij Helmond in grote lijnen aan welke alternatieven op basis van 

welke argumenten afgevallen zijn in de voorgaande planvoorbereiding. In het MER komt 

de verdere uitwerking van de geselecteerde alternatieven voor het project N279 Veghel-

Asten aan bod. Deze onderbouwing haakt in op de roep uit diverse zienswijzen dat er in 

algemene zin behoefte is aan meer informatie over de gemaakte keuzes en over detaillering 

van het ontwerp.  

 

 

 

 

Conclusie: Geen aanpassing van het onderzoekskader 
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6.2 Aanpassing beoordelingskader  

 

Een aantal zienswijzen heeft aanleiding gegeven om het beoordelingskader aan te passen of 

van een gedetailleerdere onderbouwing te voorzien: 

 Bij het onderwerp Luchtkwaliteit wordt voor het aspect ‘fijnstof’ (cumulatief) door 

middel van modelberekeningen de verschuiving in blootstelling voor PM10, PM2,5 én 

roet (elementair koolstof, waaronder PM1) in beeld gebracht; 

 In het MER wordt een criterium toegevoegd waarin kwalitatief wordt ingegaan op 

lichthinder. Ook wordt ingegaan op mogelijkheden om lichthinder te voorkomen; 

 Bij het onderwerp Landbouw worden de aspecten ‘doorsnijding en bereikbaarheid van 

landbouwpercelen’ en ‘beïnvloeding landbouwbedrijven’ naast kwalitatief zo veel 

mogelijk kwantitatief beoordeeld.  

 

 

 

 

6.3 Aandachtspunten vervolg 

 

Veel zienswijzen met betrekking tot bestaande waarden (zoals aansluitingen onderliggend 

wegennet, fiets- en landbouwverbindingen, doorsnijding en bereikbaarheid 

landbouwpercelen, aanwezig natuur- en recreatieve waarden) worden expliciet 

meegenomen in het vervolgtraject. Deze informatie wordt betrokken bij de effectbepaling 

van de verschillende alternatieven in het MER. Een aantal zienswijzen spitst zich toe op de 

situatie in de fase van de uitwerking van het ruimtelijk plan (PIP/BP/TB) of de fase naar 

realisatie, en niet zozeer op de scope van het MER (bijvoorbeeld planschade). De 

consequenties van deze zienswijzen worden meegenomen in de desbetreffende fase.  

 

Indieners van zienswijzen roepen op tot innovatieve oplossingen. Het MER zet de kaders 

voor de robuuste en toekomstvaste N279, waarbij innovatie mogelijk wordt gemaakt.  

 

6.4 Alternatieven en varianten  

 

In de NRD zijn reeds alternatieven en varianten genoemd. De alternatieven bestaan uit een 

combinatie van varianten. Er zijn ten opzichte van de NRD enkele varianten toegevoegd, 

naar aanleiding van de zienswijzen en de ontwerpsessies per deelgebied in het najaar van 

2016 en begin 2017. Hieronder volgt de volledige lijst met te onderzoeken alternatieven en 

varianten.  

 

6.4.1 Varianten deelgebied Veghel 

 

Veghel: Tracé omleiding Veghel 

 Nieuwe aansluiting A50 (kruisende weg er overheen); 

 Aansluiting Corsica:  

o N279 op maaiveld, aansluiting omhoog; 

o N279 verdiept, aansluiting op maaiveld (uit omgevingsproces); 

 

 

Conclusie: Aanpassing beoordelingskader Lucht, Licht en Landbouw 
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• Kruising Zuid-Willemsvaart (ZWV): 

o Met brug en verdiepte ligging tussen Doornhoek en Zijtaart; 

o Met korte tunnel (< 250 meter) en verdiepte ligging tussen Doornhoek en Zijtaart; 

Veghel: Tracé 0+ door Veghel 

• Vanaf aansluiting A50 tot en met Taylorbrug: 

o 2x2 gelijkvloers tot aan Taylorbrug. Daarna 2x1; 

o 2x2 gelijkvloers en ongelijkvloerse aansluiting Taylorbrug in plaats van 

Rembrandtlaan. Daarna 2x1; 

 

Veghel: Halve omleiding Veghel (Eerde) 

• Aansluiten Corsica; 

• Aanpassen Aansluiting Eerde. 

 

6.4.2 Varianten deelgebied Keldonk  

 

Onderzocht wordt welke locatie – noord, midden of zuid - de beste plek voor de brug over 

de Zuid-Willemsvaart is. Deze varianten komen voort uit het omgevingsproces:  

• Keldonk Noord (niet mogelijk in combinatie met omleiding Veghel) 

 N279 op maaiveld betekent een hoge aansluiting bij Keldonk in combinatie met losse 

brug over de Zuid-Willemsvaart; 

• Keldonk Midden 

 N279 op maaiveld betekent een hoge aansluiting bij Keldonk in combinatie met losse 

brug over de Zuid-Willemsvaart; 

• Keldonk Zuid 

 N279 op maaiveld betekent een hoge aansluiting bij Keldonk in combinatie met losse 

brug over de Zuid-Willemsvaart. 

 

6.4.3 Varianten deelgebied Boerdonk, Beek en Donk 

 

Aansluiting Boerdonk 

• N279 op maaiveld, aansluiting hoog; 

• N279 op maaiveld, kruisende weg verdiept (uit omgevingsproces). 

 

Aansluiting Gemertseweg 

• N279 op maaiveld, met omgeklapte toerit richting Helmond); 

• Aansluiting op maaiveld, N279 hoog (over rotonde met instandhouding rotonde) (uit 

omgevingsproces). 

 

6.4.4 Varianten deelgebied Helmond 

 

Tracé omleiding Helmond 

• Noordelijke halve aansluiting Helmond die geschikt is voor de ‘noordelijke’ aansluiting 

N279 op maaiveld en aansluiting omhoog; 

• Aansluiting N607 (aansluiting Weg naar Bakel, ten zuiden van Dierdonk); 

o Aansluiting op maaiveld, N279 omhoog (in verband met capaciteit waterberging en 

overbrugging vistrap); 

o Aansluiting omhoog, N279 op maaiveld  
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Bestaand tracé tussen Helmond en Dierdonk 

• Aansluiting Rembrandtlaan; 

o Bestaande aansluiting met N279 op maaiveld blijft gehandhaafd, met nieuwe 

parallelweg naar de Waterleliesingel; 

o Halve aansluiting Venuslaan (uit omgevingsproces); 

• Aansluiting N607; 

o N279 op maaiveld en aansluiting hoog (in verband met waterwingebied); 

- N279 omhoog en aansluiting maaiveld (in verband met ruimteprobleem 

parallelweg Dierdonk); 

- Tracéalternatief bestaand tracé tussen Helmond en Dierdonk. 

 

6.4.5 Varianten deelgebied Helmond Zuid 

 

Rochadeweg 

• N279 op maaiveld, aansluiting hoog; 

• N279 half verdiept, as van de weg 2 meter onder maaiveld (aansluiting half hoog) (uit 

omgevingsproces). 

 

Aansluiting Deurneseweg 

• Verleggen van de aansluiting Deurneseweg. Dit betekent de N279 op maaiveldniveau 

met een hoge aansluiting (uit omgevingsproces). Deze variant is nog onderwerp van een 

nadere studie en wordt nog met de omgeving besproken.  

 

Vlierdensebosdijk 

• Kruisende wegen met de N279, te weten de Ooststappensedijk, Rijntjesdijk en de 

Vlierdensebosdijk worden beter ingepast in de omgeving (uit omgevingsproces). 
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•  
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Bijlage 1 Advies Commissie voor de m.e.r.  
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N279 Veghel - Asten 

Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 

 

1 december 2016  /  projectnummer: 3155 
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1. Hoofdpunten van het milieueffectrapport (MER) 

De Provincie Noord-Brabant wil tussen Veghel en Asten “een slimme en robuuste N279 reali-

seren die een goede en veilige doorstroming garandeert en hiermee de leefbaarheid verbe-

tert, de verkeersveiligheid vergroot en sluipverkeer vermindert”. De wijzigingen die daarvoor 

aan de weg moeten worden uitgevoerd, zullen in gemeentelijke bestemmingsplannen of in 

een provinciaal inpassingsplan worden vastgelegd. Ter ondersteuning van een besluit hier-

over wordt een MER opgesteld. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant coördi-

neren de besluitvorming over het voornemen. 

 

De Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 geeft in dit advies aan 

wat de reikwijdte en het detailniveau dienen te zijn van het op te stellen MER. Zij beschouwt 

de volgende informatie als essentieel voor het meewegen van het milieubelang in een besluit 

over de N279 Veghel-Asten en daarmee als relevant voor het MER: 

 een probleemanalyse voor de verkeersstructuur waarvan de N279 deel uitmaakt; 

 een scherpe definitie van en een rangorde in de project- en milieudoelen zowel op het 

niveau van het volledige tracé Veghel-Asten als op het niveau van de onderdelen ervan; 

 een onderbouwde afbakening van de onderzochte projectalternatieven, waarbij duidelijk 

is toegelicht waarom alternatieven die in het verleden zijn onderzocht, zijn afgevallen; 

 een gestructureerde winst- en verliesrekening voor de onderzochte alternatieven in ter-

men van doelbereik en effecten op de woon- en leefomgeving, de natuur en het land-

schap. 

 

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. Daarom 

verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document 

leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. 

 

In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie het 

MER moet bevatten. De Commissie bouwt in haar advies voort op de conceptnotitie reikwijdte 

en detailniveau MER N279 Veghel-Asten, hierna aangeduid met NRD. Dat wil zeggen dat ze 

in dit advies niet ingaat op de punten die naar haar mening in de NRD voldoende aan de orde 

komen. 

 

  

                                                           

1
  De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie m.e.r. en verdere projectgegevens staan in bij-

lage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt via deze link: 3155, of door dit nummer 

op www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/3155
http://www.commissiemer.nl/
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2. Probleemstelling, doel, kader en besluiten 

2.1 Probleemstelling en doel 

De NRD geeft aan dat het aanpakken van de N279 tussen Veghel en Asten primair tot doel 

heeft om de doorstroming te verbeteren en zo de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te 

vergroten en het sluipverkeer te verminderen. De aanpak van de N279 maakt al jaren deel uit 

van een pakket aan infrastructuurmaatregelen om de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant te 

verbeteren. Nu is besloten om geen oost-westverbinding langs het Wilhelminakanaal aan te 

leggen, kan dat consequenties hebben voor de functie van de N279 in de verkeersstructuur 

van Noord-Brabant en is er sprake van een nieuw, gewijzigd startpunt voor het project. 

 

De Commissie constateert dat in de NRD al materiële eisen zijn geformuleerd waaraan het 

project moet voldoen, zoals: een 2x1-strooksweg met ongelijkvloerse aansluitingen/kruisin-

gen en een maximale snelheid van 80 km/u. Ze is van oordeel dat dit middelen zijn waarmee 

de doelen op het gebied van doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en sluipverkeer kunnen 

worden bereikt en vindt dat een verkeerd startpunt voor het project. Ze adviseert om dat 

startpunt te onderbouwen op basis van een analyse van de op te lossen problemen en een 

beschrijving van de te realiseren project- en milieudoelen.2 

 

Beschrijf daartoe in het MER: 

 de op te lossen problemen op het gebied van doorstroming van het verkeer, verkeersvei-

ligheid, leefbaarheid en omvang van het sluipverkeer. Doe dat zo concreet mogelijk voor 

het volledige tracé en voor de vier onderscheiden deelgebieden.3 Welke problemen zijn er 

nu al en welke problemen worden bij ongewijzigd beleid verwacht in de komende jaren? 

Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van recente verkeersanalyses met een actueel ver-

keersprognosemodel, ongevallenstatistieken, informatie over de plaats en omvang van 

leefbaarheidsknelpunten en een eenduidige definitie van het te bestrijden sluipverkeer4; 

 de bestaande en beoogde structuur van het lokale en regionale wegennet waarvan de 

N279 deel uitmaakt. Geef bijvoorbeeld aan welke functie de N279 in het provinciale ver-

keers- en vervoersplan vervult en welk wegtype op grond van het concept ‘Duurzaam 

veilig verkeer’ aan de N279 tussen Veghel en Asten wordt toegekend en in hoeverre de 

weg hieraan voldoet;  

 de beoogde verbetering van het openbaar vervoer en van de fietsvoorzieningen in het 

studiegebied bedoeld om de keuze van de vervoerwijze te beïnvloeden; 

                                                           

2  Het belang van een goede onderbouwing van het startpunt blijkt uit de vele zienswijzen waarin het nut van (een deel 

van) de voorgestelde wijzigingen ter discussie wordt gesteld, zoals bijvoorbeeld in de zienswijze 4101602, zienswijze 

4100567 en gelijkluidende, die van de stichting Brouwberg en die van de stichtingen Dorpsplatform Aarle-Rixtel, 

Dorpsraad Lieshout en Dorpsraad Beek en Donk. 

3  In de NRD worden de volgende tracé-onderdelen onderscheiden: deelgebied Veghel, deelgebied Boerdonk - Beek en 

Donk, deelgebied Aarle-Rixtel – Helmond en deelgebied Helmond Zuid – Vlierden/Asten. 

4  Aard, herkomst, bestemming en omvang. 
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 de eisen die aan het eindresultaat worden gesteld in de vorm van project- en milieudoe-

len. Benoem de doelen zo concreet en toetsbaar mogelijk.5 Voorbeelden zijn het voor-

kómen van doorsnijdingen van ecologische structuren of het met een bepaald percentage 

terugdringen van het aantal verkeersongevallen, van reistijdverliezen tussen Veghel en 

Asten en in het studiegebied of van het aantal ernstig geluidgehinderden.  

 

De Commissie heeft eerder geconstateerd dat het project deel uitmaakt van een complexe 

gebiedsopgave op verschillende schaalniveaus.6 Ze heeft toen aanbevolen om een hiërarchie 

in de op te lossen problemen (en dus de te realiseren doelen) aan te brengen en om doelen 

(en dus beoordelingscriteria) te onderscheiden voor ieder schaalniveau afzonderlijk. Voor-

beelden van doelen op een verschillend schaalniveau zijn het terugdringen van reistijdverlie-

zen over het volledige tracé versus het opheffen van een verkeersonveilig kruispunt, het 

voorkomen van kruisend landbouwverkeer7 versus het verminderen van de geluidhinder in 

een bepaalde wijk of buurtschap.8 Het onderscheiden van vier afgebakende deelgebieden in 

de NRD is in lijn met de in voetnoot 6 genoemde adviezen van de Commissie. Maak daar-

naast een duidelijk onderscheid tussen prioritaire doelen (‘must have’) en ondergeschikte 

doelen (‘nice to have’). 

 

2.2 Kader 

De mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde problemen worden ingeperkt door wettelijke 

randvoorwaarden. Zo zal het project bijvoorbeeld moeten voldoen aan de wetgeving op het 

gebied van geluidhinder, luchtkwaliteit en natuur. Daarnaast kan het onderzoek dat bijvoor-

beeld voor het project Noordoostcorridor is uitgevoerd, bevindingen hebben opgeleverd die 

randvoorwaarden voor het voornemen vormen. Voorbeelden zijn de criteria die in paragrafen 

8.2 en 8.3 van de NRD zijn geformuleerd voor de omleidingen rond Veghel en Helmond. En 

tenslotte beïnvloeden ook de bestuurlijke en financiële haalbaarheid de mogelijke oplossin-

gen. 

 

Daarom moet het MER ook de beleidsmatige en wettelijke randvoorwaarden beschrijven 

waaraan het voornemen moet voldoen. Ga daarbij in ieder geval in op: 

 het rijks-, provinciale en gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid. Beschrijf de grond-

slag voor de functionele indeling van het wegennet in het studiegebied en de eisen die 

daaraan worden gesteld; 

                                                           

5  Zie hiervoor de zienswijze met nummer 4095208. Het belang van concrete, toetsbare doelen blijkt ook uit zienswijzen 

zoals die met nummer 4098116 of die van Buurtvereniging Den Doornhoek, waarin de insprekers aan algemeen gefor-

muleerde doelen een eigen invulling geven, of uit de zienswijze van Rijkswaterstaat waarin gevraagd wordt om een 

toetsbare omschrijving van het verkeersdoel “goede aansluiting op het hoofdwegennet”. 

6  Adviezen 2668-133 van 7 oktober 2013 en 2668–157 van 13 februari 2014.  

7  ZLTO vraagt in haar zienswijze om de gevolgen voor landbouwverkeer voldoende specifiek en kwantitatief in beeld te 

brengen. 

8  De vele zienswijzen die inzoomen op (de oplossing van) lokale problemen (zoals die met nummer 4098875, 4100371, 

4100961, 4101014 en 4098877 of die van de werkgroep Geen omleiding N279 bij Zijtaart) maken duidelijk hoe be-

langrijk het is om verschillende schaalniveaus te onderscheiden. Een aantal insprekers vraagt bijzondere aandacht voor 

specifieke fietsverbindingen, zoals de fietsersbond afdeling Helmond en de schrijvers van zienswijzen 4069699 en 

4095496. 

http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p26/p2668/2668-133_brief_tussenadvies_nrd.pdf
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p26/p2668/a2668rd.pdf
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 de hoofdopgaven voor de regio zoals die zijn benoemd in het Meerjarenprogramma In-

frastructuur, Ruimte en Transport (MIRT); 

 beleid op het gebied van landschap en cultuurhistorie van de Provincie en van de ge-

meenten uit het plangebied; 

 beleid omtrent recreatieve voorzieningen, waaronder uitloopgebieden voor woonwijken; 

 eventuele geluidactieplannen van de betrokken gemeenten; 

 de vereisten vanuit de watertoets; 

 het natuurbeleid van toepassing op de Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en be-

schermde soorten (Flora- en Faunawet); 

Breng ook in de beleidsmatige randvoorwaarden en in de randvoorwaarden die voortvloeien 

uit eerder onderzoek, een hiërarchie aan.9 Maak ook hier onderscheid tussen harde en zachte 

voorwaarden. Een heldere beschrijving van de eisen en randvoorwaarden die het gehele kader 

stelt aan het voornemen, is belangrijk om: 

 te bepalen of de alternatieven voor het voornemen voldoen aan de (wettelijke) randvoor-

waarden; 

 te bepalen of met de alternatieven de gestelde doelen worden gerealiseerd; 

 het doelbereik en de milieugevolgen van de alternatieven tegen elkaar af te kunnen we-

gen en de keuze van het voorkeursalternatief te kunnen verantwoorden. 

 

Een heldere inkadering bij aanvang van het project is mede belangrijk omdat de provincie het 

project in samenspraak met de omgeving wil vormgeven. Voor het voeren van dat gesprek is 

het volgens de Commissie nodig dat duidelijk is wat er wel en wat er niet wordt onderzocht 

en waarom. Verder is het van belang dat duidelijk wordt gemaakt in welke mate de omgeving 

nog invloed heeft op dat kader. Alleen zo is duidelijk welke ruimte er bijvoorbeeld nog is 

voor onderzoek naar alternatieven die verder reiken dan wat nu in de NRD is voorgesteld.10 

Tenslotte is een helder kader nodig voor het maken van een toetsbare winst- en verliesreke-

ning voor het project in termen van doelbereik en milieueffecten11, 12 en dus voor de verant-

woording van de uiteindelijk gekozen oplossing. 

 

2.3 Besluiten 

De procedure voor de milieueffectrapportage wordt doorlopen in de aanloop naar besluiten 

over de planologische inpassing van de aanpassingen van het tracé en van het profiel van de 

weg. Daarnaast zullen andere besluiten genomen worden voor de realisatie van het voorne-

men. Geef aan welke besluiten dit zijn, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat globaal de 

tijdsplanning is.13 

 

                                                           

9  Het aanbrengen van een hiërarchie in de project- en milieudoelen en in de beleidsmatige randvoorwaarden is ook van 

nut bij het inperken van de onderzoekslast.  

10  Zoals het aanleggen van een middellange omleiding rond Zijtaart, wat de wijkraad de Leest bijvoorbeeld voorstelt, het 

aanleggen van een tunnel in Veghel, wat de dorpsraad Zijtaart bijvoorbeeld voorstelt, of het aanleggen van een 2x2-

strooksweg, wat in tal van zienswijzen wordt voorgesteld. 

11  Bijvoorbeeld: de weg is zo ingericht dat te verwachten intensiteiten kunnen worden verwerkt en het aantal ernstig ge-

luidgehinderden met het gewenste percentage is afgenomen. 

12  Zie hiervoor ook de zienswijzen met nummers 4098110, 4098116 en 4100350 (en gelijkluidende zienswijzen). 

13  RWS signaleert terecht dat als een nieuwe aansluiting op de A50 met weefvakken de meest geschikte oplossing blijkt te 

zijn, een tracéwetprocedure moet worden doorlopen. In dat geval moet het MER toelichten wat die procedure inhoudt. 
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3. Voorgenomen activiteit en alternatieven 

3.1 Alternatieven 

De Commissie adviseert om eerst (per deelgebied) alternatieven te selecteren op basis van de 

belangrijkste (overkoepelende) doelen en randvoorwaarden en daarbij de materiële eisen uit 

de NRD los te laten.14, 15 Hoofdstuk 8 van de NRD, waarin alternatieven voor de eventuele 

omleidingen rond Veghel en Helmond worden geselecteerd, beschouwt de Commissie als een 

verdere uitwerking van de eerste selectie. Overigens adviseert ze om ook voor die stap het 

aantal criteria in te perken of er een rangorde in aan te brengen. 

 

Het is de bedoeling om Smart Mobility en Intelligente TransportSystemen (ITS) in te zetten ter 

verbetering van de doorstroming. De mogelijkheden die dergelijke ontwikkelingen en sys-

temen bieden, de effecten die ervan mogen worden verwacht en de factoren die de realisatie 

ervan bepalen, zijn op dit ogenblik echter nog weinig concreet en onzeker. Daarnaast wijken 

de ruimtelijke schaal en fasering van de Smart Mobility- en ITS-verbetermaatregelen af van 

die voor het project N279 Veghel-Asten. De Commissie verwacht daarom dat het lastig zal 

zijn om deze ambitie een concrete plaats te geven in de uitwerking van alternatieven. Ze ad-

viseert in het MER aan te geven in welke mate, op welke termijn en op welke manier Smart 

Mobility en ITS de aard en de omvang van het verkeer op de N279 zouden kunnen beïnvloe-

den. 

 

3.2 Referentie 

Beschrijf niet alleen het bestaande gebruik van de N279 en de bestaande toestand van het 

milieu in het studiegebied maar ook de te verwachten autonome ontwikkeling ervan tot 2030. 

Deze toekomstige situatie vormt de referentie voor het voornemen.  

 

Onder de 'autonome ontwikkeling' wordt verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het mi-

lieu als het voornemen niet wordt gerealiseerd. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelin-

gen van de huidige activiteiten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds 

is besloten.16  

 

                                                           

14  Dit betekent dat het aantal rijstroken en de maximumsnelheid geen criteria moeten zijn bij de selectie van alternatieven 

maar de uitkomst van het uit te voeren onderzoek. Het kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat naast 2x1 ook 2x2 en 

naast 80 km/u ook 100 km/u onderdeel kunnen zijn van de uitkomst, of een alternatief dat geheel voldoet aan het 

concept ‘Duurzaam veilig’. Ook de gemeente Gemert-Bakel vraagt in haar zienswijze om de uitkomsten van de onder-

zoeken leidend te laten zijn in de keuzes die moeten worden gemaakt. 

15  In vele zienswijzen, zoals die van de Wijkraad Veghel-Zuid en de zienswijzen uit voetnoot 10, wordt gevraagd om een 

eerder afgevallen alternatief opnieuw in het onderzoek te betrekken. Een gedegen analyse van de problemen, de doelen 

en de randvoorwaarden kan duidelijk maken waarom een bepaald alternatief wel of niet in aanmerking komt. 

16  Geef bijvoorbeeld duidelijk aan wat de autonome ontwikkeling inhoudt voor de omvang van het bedrijventerrein Food-

park Veghel (zie hiervoor de zienswijze van Rijkswaterstaat). 
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4. Bestaande milieusituatie en milieugevolgen 

4.1 Algemeen 

De Commissie heeft bij iedere eerdere fase van dit project geconstateerd dat de milieueffec-

ten steeds uitgebreid, gestructureerd en met behulp van functioneel kaartmateriaal werden 

gepresenteerd. Ze adviseert dan ook bestaande gegevens die nog actueel en voor dit onder-

zoek bruikbaar zijn, zo veel mogelijk te benutten.17 Richt het onderzoek naar de milieugevol-

gen van de alternatieven op aspecten waarin de alternatieven zich van elkaar onderscheiden 

en op aspecten waar effectbeperkende maatregelen18 het verschil kunnen maken. Per deelge-

bied kunnen die aspecten en te beschouwen maatregelen verschillend zijn. Voorbeelden op 

hoog schaalniveau zijn de effecten op beschermde soorten of de mate waarin watersystemen 

worden beïnvloed. Op lager schaalniveau gaat het bijvoorbeeld om de doorsnijding van een 

cultuurhistorisch waardevol kleinschalig landschap of het leefklimaat van een buurtschap of 

individuele woning. 

 

De milieueffecten van de alternatieven moeten onderling én met de referentiesituatie worden 

vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in welke mate de alternatieven ver-

schillende effecten veroorzaken. Vergelijk bij voorkeur op grond van kwantitatieve informatie 

en betrek daarbij de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het milieubeleid. Ver-

der moeten de effecten per deelgebied worden gepresenteerd om middeling en informatie-

verlies te voorkomen. Als alleen de geaggregeerde effecten voor het gehele traject worden 

beschreven, is de kans groot dat relevante informatie verloren gaat. De effecten op verschil-

lende schaalniveaus vullen elkaar wel aan en moeten daarom naast elkaar in beeld worden 

gebracht. 

 

Beperk het onderzoek tot het gebied waarin de alternatieven per deelgebied onderscheidende 

effecten veroorzaken. De hiernavolgende paragrafen bevatten hierover meer specifieke aan-

wijzingen. 

 

4.2 Verkeer 

Kies het studiegebied voor het verkeersonderzoek zo dat relevante veranderingen in route-

keuze ook op bovenregionale schaal in kwantitatieve zin zichtbaar worden. In dat studiege-

bied moeten in ieder geval de relaties vallen waarbij de N279 een reëel alternatief wordt voor 

(de drukte op) de randweg van Eindhoven. Concreet gaat het om de volgende relaties: 

 vanaf de A2 (Utrecht), de A59 (Waalwijk en verder) en de A58 (Tilburg en verder) naar de 

A67 (Venlo en verder) en de A2 (Weert en verder) en omgekeerd; 

                                                           

17  De Commissie gaat ervan uit dat alle gegevens die bepaald worden door de (verwachte) ontwikkelingen in het verkeer, 

zoals de concentraties NOx en roet in de lucht of het aantal ernstig geluidgehinderden, moeten worden geactualiseerd 

op basis van een up-to-date verkeers- en vervoermodel. 

18  Onder andere de CDA- en de PNL-fractie van de gemeente Laarbeek vragen in hun zienswijze bijzondere aandacht voor 

hinderbeperkende maatregelen. 
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 vanaf de A50 (Oss/Nijmegen) naar de A2 (Weert en verder) en de A67 (Turnhout/Antwer-

pen) en omgekeerd.19, 20 

  

Beschrijf in dat gebied de verkeerssituatie aan de hand van de volgende toetsbare aspecten: 

 de intensiteiten in de ochtend- en avondspitsperiode, in aantal voertuigen/uur; 

 de I/C-verhoudingen, in percentages. Onderscheid daarbij: I/C≤0.8, 0.8<I/C≤0.9 en 

0.9<I/C≤1.0; 

 de reistijden in en buiten de spits en/of de reistijdverhoudingen spits/free flow. Vergelijk 

daarbij de autonome situatie met de alternatieven in termen van reistijdwinst of –verlies; 

 het aantal voertuigverliesuren op het onderliggende en het hoofdwegennet;  

 de rijsnelheid op wegvakken tijdens spits- en daluren; 

 de betrouwbaarheid van de reistijd in termen van meer/minder congestie; 

 de robuustheid van het wegennet in termen van ruimte in de I/C-verhoudingen; 

 de verkeersdruk op het onderliggende wegennet:  

 uitgedrukt in een toe-/afname van de intensiteiten op de lokale wegen; 

 uitgedrukt in een toe-/afname van het sluipverkeer21. 

 de verandering in gekozen vervoerwijze als gevolg van verbetering van het openbaar ver-

voer in de regio en van fietsvoorzieningen en bevordering van het fietsgebruik in het al-

gemeen. 

4.3 Woon- en leefmilieu22 

4.3.1 Luchtkwaliteit 

Het deel van het wegennet waarvoor effecten op de luchtkwaliteit worden onderzocht, kan 

worden ingeperkt tot dat deel waar de verkeersintensiteit wijzigt met 500 pae/dag of meer.23 

 

Beschrijf de effecten op de luchtconcentraties van fijnstof (PM10 en PM2,5) en NO2, ook onder 

de grenswaarden.24 Daarbij kan worden gebruikgemaakt van berekeningen die voldoen aan 

de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007. Een meer eenvoudige berekening is voldoende 

als ze de keuzes tussen alternatieven en de conclusies voldoende onderbouwt. Presenteer de 

resultaten van de berekeningen in de vorm van kaarten met verschilcontouren25 en geef per 

                                                           

19  Op dit punt is het studiegebied dus significant groter dan dat op afbeelding 3 van de NRD. 

20  Ook zienswijzen zoals die met nummer 4100350 geven aan dat het studiegebied voor het onderzoek naar verkeersef-

fecten voldoende groot moet zijn. 

21  Daarbij is het van belang een heldere, eenduidige definitie van ‘sluipverkeer’ te hanteren. 

22  De effecten voor het woon- en leefmilieu die in de zienswijzen het vaakst worden genoemd zijn: geluidhinder, luchtver-

ontreiniging (fijnstof, NOx en roet), verkeers(on)veiligheid en barrièrewerking. 

23  Pae = personenautoequivalent. Een verandering van 500 pae/dag komt overeen met een verandering van ongeveer 

0,1 µg NO2/m3. 

24  Ook onder de huidige luchtkwaliteitsgrenswaarden kunnen namelijk nog aanzienlijke gezondheidseffecten optreden.  

25  Gebruik hiervoor klassebreedtes van 1,0 μg/m3 of, als die breedte onvoldoende onderscheidend is, kleinere klasse-

breedtes. Beperk het studiegebied links en rechts van de wegen tot de zone waarin het voornemen wijzigingen van 

minstens 3% van de jaargemiddelde grenswaarde veroorzaakt (≅ 1 μg/m3). Zijn wijzigingen kleiner, dan is sprake van 

‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtkwaliteit waarvoor geen toetsing noodzakelijk is (zie hiervoor de web-

site van Infomil).  

https://www.wegenwiki.nl/PAE
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/nibm/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/nibm/
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contour de hoeveelheid en ligging aan van woningen en andere gevoelige objecten en groe-

pen.26 

 

Vanwege de directe relatie tussen elementair koolstof en gezondheid adviseert de Commissie 

om de concentratie elementair koolstof (EC of roet) bij gevoelige bestemmingen zoals wonin-

gen te berekenen en aan te geven wat de gevolgen zijn voor de gezondheid (zie hiervoor ook 

paragraaf 4.3.3 van dit advies). 

 

4.3.2 Geluid 

Beschrijf de geluidbelasting op gevoelige bestemmingen aan de hand van modelberekenin-

gen die voldoen aan het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Behandel in het MER: 

 de wijzigingen in het aantal geluidbelaste woningen en ernstig geluidgehinderden, inge-

deeld in geluidklassen. Beperk het studiegebied links en rechts van de wegen tot de zone 

waarin het voornemen wijzigingen van minstens 1 dB veroorzaakt, waarbij een geluidbe-

lasting van 40 dB als ondergrens kan worden gehanteerd. Dit betekent dat de breedte 

van de zone per deelgebied kan verschillen. Gebruik voor het bepalen van de ernstige 

geluidhinder de dosis-effectrelaties die in de Regeling geluid milieubeheer worden gege-

ven; 

 de plaatsen waar nu al sprake is van een saneringssituatie en waarbij mogelijk al een sa-

neringsprogramma is vastgesteld; 

 welke geluidreducerende maatregelen getroffen kunnen of moeten worden en wat de ef-

fecten ervan zijn. 

 

4.3.3 Gezondheid 

In de NRD is voorgesteld om de gevolgen voor de gezondheid te vertalen naar milieu-ge-

zondheidsrisico’s (MGR). De Commissie onderschrijft het voornemen om niet alleen wijzigin-

gen in blootstelling maar ook mogelijke gezondheidseffecten te bepalen omdat er wellicht 

sprake is van relatief grote groepen blootgestelden en wijzigingen in de milieukwaliteit. De 

Commissie wijst erop dat voor het gebruiken van het MGR de invoergegevens in het ge-

schikte format beschikbaar moeten zijn27 en dat het aantal omgevingsfactoren dat in het 

MGR is verwerkt, nog beperkt is. 

 

4.4 Natuur 

Blz. 22 van de NRD benoemt de toetsingscriteria voor beschermde soorten en gebieden. Start 

het onderzoek naar de effecten op de gebieden met een beschrijving van hun actuele en po-

                                                           

26  Gebruik hiervoor de zogeheten Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Denk bij gevoelige objecten aan kinder-

dagverblijven, scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen en woningen. Gevoelige groepen zijn bijvoorbeeld kinderen, 

ouderen en mensen met long- of hartziekten. Mocht de feitelijke situatie afwijken van de BAG, houd hiermee dan reke-

ning in het MER. 

27  Hierover is contact met RIVM noodzakelijk. 
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tentiële kenmerken en waarden. Vervolgens moet worden beschreven welke gevolgen het ini-

tiatief heeft op deze kenmerken en waarden. Van belang is dat de natuurwaarden op ver-

schillende abstractieniveaus in beeld worden gebracht. Het gaat daarbij niet alleen om het ni-

veau van soorten en natuurgebieden maar ook om dat van biotopen en leefgebieden binnen 

de natuurgebieden en het NNN. Beschrijf daarom ook het voorkomen van de biotopen en 

leefgebieden en welke natuurwaarde zij vertegenwoordigen. Voor Natura 2000 gebieden in 

de omgeving van het project moet worden gemotiveerd of zij binnen het studiegebied vallen 

en of er dus effecten te verwachten zijn. Als significante effecten niet kunnen worden uitge-

sloten dient een Passende beoordeling te worden opgesteld en opgenomen in het MER.  

 

4.5 Bodem en water 

In het studiegebied zijn meerdere hydrologische en bodemkundige structuren en functies 

aanwezig waarmee rekening moet worden gehouden bij het verbeteren of omleiden van de 

weg. De NRD geeft hiervan voorbeelden, zoals: recent gerealiseerde waterbergingsgebieden, 

(geplande uitbreidingen van) grondwaterbeschermingsgebieden, (geplande) ecologische ver-

bindingszones en grondwater- en kwelafhankelijke natuur. Ook zijn of worden in het in-

vloedsgebied van de weg beekherstelmaatregelen gerealiseerd.28 

  

In het MER moet worden beschreven hoe het voornemen deze functies zal beïnvloeden en 

hoe eventuele effecten kunnen worden voorkomen of beperkt. Zoals de NRD aangeeft, zijn 

belangrijke aandachtspunten hierbij de beïnvloeding (kwantiteit en kwaliteit) van de water-

wingebieden, de grondwaterstroming en het oppervlaktewaterstelsel, en de geplande veran-

deringen daarin, zoals de beekherstelprojecten. Ook moet het MER ingaan op de hydrolo-

gische en ecologische effecten van de aanleg van een tunnel als onderdeel van de omlegging 

bij Veghel. Maak bij de beschrijving onderscheid tussen effecten in de aanlegfase en perma-

nente effecten.  

 

5. Overige aspecten 

5.1 Onzekerheden, kennisleemten en evaluatieprogramma 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten onvoldoende informatie kan worden op-

genomen door gebrek aan gegevens. Spits dit toe op milieuaspecten die in verdere besluit-

vorming een belangrijke rol spelen, zodat de consequenties van het tekort beoordeeld kun-

nen worden. Geef ook aan of dat wat ontbreekt op korte termijn kan worden ingevuld. 

 

Het bevoegd gezag moet bij het besluit aangeven hoe en wanneer de voorspelde effecten met 

de daadwerkelijk optredende effecten zullen worden vergeleken om, zo nodig, aanvullende 

                                                           

28  De zienswijzen 4095077 en 4096990 vragen in dit verband aandacht voor relevante deelgebieden en aspecten die niet 

expliciet staan vermeld in de NRD. 
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maatregelen te treffen.29 Het verdient aanbeveling om in het MER al een aanzet van een eva-

luatieonderzoek op te nemen vanwege de koppeling tussen (het verkleinen van) onzekerhe-

den in te verwachten effecten en het te zijner tijd te verrichten evaluatieonderzoek. 

5.2 Vorm en presentatie 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van de alterna-

tieven. Presenteer de vergelijking bij voorkeur met behulp van tabellen, figuren en kaarten. 

Zorg ervoor dat: 

 het MER zo beknopt mogelijk is, onder andere door achtergrondgegevens niet in de hoofd-

tekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 

 een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een literatuurlijst zijn 

opgenomen; 

 recent, goed leesbaar kaartmateriaal is gebruikt, met duidelijke legenda. 

 

 

                                                           

29  O.a. uit zienswijze 4100951 blijkt dat de omwonenden belang hechten aan monitoring van de effecten van het voorne-

men. 



BIJLAGE 1: Projectgegevens reikwijdte en detailniveau MER 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 

 

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant 

 

Besluit: wijzigen van een of meerdere bestemmingsplannen of vaststellen van een of meerdere 

inpassingsplannen 

 

Categorie Besluit m.e.r.: D1.1 

 

Activiteit: De Provincie Noord-Brabant wil de doorstroming en verkeersveiligheid op de N279 

tussen Veghel en Asten verbeteren, de leefbaarheid vergroten en het sluipverkeer terugdrin-

gen. Daartoe worden op een aantal punten ongelijkvloerse kruisingen aangelegd, mogelijk 

omleidingen bij Veghel en Helmond gerealiseerd en de aansluitingen op de A50 en A67 gewij-

zigd 

 

Procedurele gegevens: 

Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 25 augustus 2016 

Aankondiging start procedure: 5 september 2016 

Ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 12 september t/m 24 oktober 2016 

Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 1 december 2016 

 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

dhr. ing.  E.H.A. de Beer 

dhr. ir. J.A.M. van Dijk 

dhr. dr. F.H. Everts 

dhr. drs. R.J. van Kerkhoff 

dhr. dr. J. Lembrechts (secretaris) 

mw. M.A.J. van der Tas (voorzitter) 

dhr. dr. F. Woudenberg 

 

Werkwijze Commissie bij advies reikwijdte en detailniveau: 

In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening behandeld moeten 

worden in het MER en met welke diepgang. De informatie die ze van het bevoegde gezag heeft 

ontvangen, vormt het uitgangspunt van haar advies. Om zich goed op de hoogte te stellen van 

de situatie heeft de Commissie een locatiebezoek afgelegd. Meer informatie over de werkwijze 

van de Commissie vindt u op www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie 

 

Betrokken documenten:  

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3155 in te vullen in het zoekvak. 

 

De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen die zij tot en met  

3 november 2016 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant 

voor het MER, in haar advies verwerkt. 

  

http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie
http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3155
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 Brabantlaan 3, 5216 TV ’s-Hertogenbosch . info@brabantadvies.com . tel. 073 – 303 02 86 . www.brabantadvies.com  

 

Provincie Noord-Brabant 

College van Gedeputeerde Staten 

T.a.v. de heer J.  van der Wijst 

Postbus 90151 

5200 MC  's-HERTOGENBOSCH 

 

 

Datum:   Kenmerk:                             Onderwerp: 

20 december 2016 10010                Advies inzake project N279 Veghel Asten 

 

 

Geacht College,  

 
Graag komen wij tegemoet aan uw verzoek om te adviseren over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

die u hebt opgesteld over het project  N279 Veghel-Asten.  

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft een wettelijke rol in het adviseren over MER-projecten 

in de provincie Noord-Brabant.  De PRL adviseert:  

- over dit MER project omdat het in de regio Zuid-Oost Brabant regionaal grote consequenties heeft 

voor de leefomgeving o.a. ruimtelijk, milieukundig en sociaal;  

- vanuit haar eigen kennis en netwerken en betrekt hierbij ook de twee andere domeinen van 

BrabantAdvies via de adviesraden, de Provinciale Raad Gezondheid en SER Brabant; 

- op hoofdlijnen vanuit een Brabantse scope. Zij kijkt hierbij breder dan alleen naar de milieueffecten;  

- en gaat daarbij niet in op de punten die voldoende aan de orde komen in het advies  van de landelijke 

Commissie MER.  

Tegen deze achtergrond brengen wij u de volgende punten onder de aandacht:  

1 Consistentie  

De aanpassing van de N279 is onderdeel van een totaal pakket dat moet zorgen voor een betere 

bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Het is een uitwerking van de voornemens van uw college. In het 

Bestuursakkoord staat hierover: ‘’We verbeteren de bereikbaarheid in Zuidoost-Brabant met een focus op de 

A58/A67 en N279’’ 
1
.  

2 Breder bereik  

Bekijk hoe dit project kan bijdragen aan ander beleid van de provincie c.q. wensen en behoeften van deze 

regio. Denk bv aan het aanleggen van ecologische en recreatieve verbindingen en aan het anticiperen op de 

hydrologische problemen (zoals in juni dit jaar) mede als gevolg van klimaatverandering. Naar burgers en 

bedrijven kan het verbinden van deze vraagstukken met de aanpassing van de N279 een kwaliteitsimpuls 

geven aan het gebied. Verder wijzen wij u op de actuele discussie rond Dierdonk en Bakel over de uitbreiding 

van veebedrijven en de onrust die dit teweeg brengt bij (mogelijk dezelfde) omwonenden vanwege de relatie 

met gezondheid.  

                                                 
1 Zie het Bestuursakkoord  2015 – 2019 ‘’Beweging in Brabant” van provincie Noord-Brabant, pagina 41.. 

mailto:info@brabantadvies.com
http://www.brabantadvies.com/


2 

 

 

3 Ruimtelijk: dilemma mobiliteit en sluipverkeer 

Bij het traject N279 Veghel –Asten komt de discussie naar voren of het voldoende is alleen de optie 2x 1 uit te 

werken en niet ook de optie 2x2. Als Raad willen we ons daarover niet uitspreken. Het doel is dat het verkeer 

veilig en goed doorstroomt, de leefbaarheid verbetert, de verkeersveiligheid vergroot en het sluipverkeer 

vermindert. Het is goed om Smart Mobility en Intelligente TransportSystemen (ITS) zo’n prominente plek te 

geven. Zet daarbij ook concreet in op verbetering van fietsverbindingen en openbaar vervoer. De 

verwachtingen over het rendement van investeren in Smart Mobility zijn hoog. Die zijn nog niet door 

ervaringen in de praktijk onderbouwd. Wij bevelen aan nog duidelijker te maken op welke gronden straks 

gekozen kan worden voor 2x1 en dat dit het uitwerken van de optie 2x2 niet nodig maakt. 

Geef aandacht aan de problematiek van het sluipverkeer zoals de route vanuit de A67 dwars door Ommel en 

het natuurgebied over het bedrijventerrein BZOB in Helmond richting Eindhoven. De dagelijkse files op de A67 

en A2 in en rond Eindhoven leggen druk op de alternatieve routes. Wat gaat de aanpassing van het traject 

Veghel-Asten hiervoor betekenen? 

4 Bestuurlijk  

De PRL is benieuwd hoe de provincie in overleg met betreffende gemeenten en belanghebbenden in de 

verschillende deelgebieden komt tot de keuze voor de verschillende omleidingen. Welke punten zijn van 

belang bij die afweging. Hoe zwaar geldt dan het principe ‘’de minste belasting voor bewoners’’?  Zorg voor 

een duidelijk beoordelingskader zodat dit voor de gemeenten en burgers vooraf helder is.   

5 Burgerparticipatie  

Werk als provincie en gemeenten samen om burgers voor zover mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor 

hun eigen leefomgeving. Betrek ze bij het ontwerpen van de aanpassingen van het traject. Zorg in dat proces 

voor gelijkwaardigheid, duidelijke verwachtingen en een eerlijk speelveld met open communicatie. Neem 

daarbij kennis van een recente studie waarbij voorgesteld wordt verglijkbaar als  beginselen van behoorlijk 

bestuur aan uitgangspunten voor behoorlijk handelen te werken
2
.  

6 Milieu en gezondheid   

Zorg voor het integraal in beeld brengen van de milieu- en gezondheidseffecten van de verschillende varianten 

/situaties . Op deze manier kan er naar de samenhang en de cumulatie van meerdere risicobronnen en –

factoren gekeken worden.  

Daarnaast kunnen omwonenden het gevoel hebben dat hun leefomgevingskwaliteit met name in het geval 

van de voorgestelde omleidingen afneemt, dat ze erop achteruit gaan, ze kunnen bang zijn voor effecten op de 

gezondheid en voor vermindering van de waarde van hun woning of zich onvoldoende betrokken voelen bij 

het proces. Geef in het proces ruimte voor evt. zorgen van mensen. Frustratie, boosheid en andere emoties 

vragen om erkenning. Mensen hebben moeite lasten te accepteren die voor anderen baten opleveren. Bij 

bepaalde personen kan dit gevoel leiden tot gezondheidsklachten of deze verergeren, zoals depressie, 

hoofdpijn of hoge bloeddruk. Neem hierbij ook kennis van de inzichten uit studie naar gezondheidsaspecten 

bij omgevingsbeleid, risico communicatie en risico- en voordeelperceptie (zie bijlage).  

                                                 
2
 In een studie van Tilburg University, ERAC en Pontifax, zijn aan de hand van zeven Brabantse casestudies inzichten verzameld hoe de 

samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheid kan verbeteren bij projecten in de fysieke leefomgeving zie  rapport ‘’Behoorlijk 
handelen voor de Brabantse leefomgeving’’ https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-
groups/tireg/research/projects/reforming/ 

https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tireg/research/projects/reforming/
https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tireg/research/projects/reforming/


3 

 

 

7 Landschap  

Voorkom bij de omleidingsroutes en andere ruimtelijke ingrepen zoveel mogelijk aantasting van het 

landschap. Zorg bij die ingrepen voor een landschappelijke inpassing die aansluit bij de karakteristieken en 

mogelijkheden van de verschillende landschapstypen in het gebied, vlakbij het kanaal en de zandgebieden 

verderop. 

8 Economie  

Zorg bij de uitvoering  van de verbeteringen voor betrokkenheid van de regionale en lokale economie. Laat zo 

mogelijk lokale (MKB-) bedrijven deelnemen aan o.a. bouw en aanleg. Bekijk ook de mogelijkheid om hierbij 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (social return) te betrekken. 

9 Communicatie  

De PRL heeft geconstateerd dat er reeds op verschillende wijze is gecommuniceerd zoals  via 

Informatiebijeenkomsten. Ga daar systematisch mee door.  

Op het niveau van betrokkenheid van burgers, bedrijven en andere stakeholders: Blijf de dialoog aangaan met 

burgers. Laat ze meedenken in oplossingen of alternatieven. Benoem risico’s en onzekerheden. Ben open en 

eerlijk in de onzekerheden die er nog zijn over bijvoorbeeld risico’s. Vertel burgers wat de verbetering  van het 

traject concreet betekent voor hun leefomgeving. Het creëren van besef van urgentie draagt bij aan een groter 

maatschappelijk draagvlak in de streek. Maak in dit verband duidelijk wat het niet doorgaan van de aanpassing 

betekent voor de doorstroming en de leefbaarheid van het gebied. Waak voor te technische informatie en 

technische discussies. Zorgen van burgers worden vaak technisch weerlegd of beantwoord en dit kan  in de 

praktijk averechts werken. Ga de dialoog aan over concrete dingen, zoals de waarde van onroerend goed, 

maar ook gezondheid en milieu.  

Op het niveau van het de MER:  MER procedures komen als complex over en zijn slechts voor insiders bekend. 

Maak daarom in de communicatie de betekenis van MER procedures met o.m. de inhoud van de adviezen in 

relatie tot geheel van besluitvorming duidelijk. 

10 Monitor  

Het is van belang regelmatig de stand van zaken van het proces in beeld te brengen. Monitor daarbij o.a.  de 

verschillende aspecten (procesmatig en zakelijk) van burgertevredenheid en de betrokkenheid van het 

regionaal bedrijfsleven.  

Met vriendelijke groet,  

 

Pieter van Geel,  

voorzitter Provinciale Raad voor de Leefomgeving 

namens College van Overleg BrabantAdvies 
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Bijlage bij Advies Provinciale Raad voor de Leefomgeving NRD N279 Veghel-Asten 

Gezondheid in omgevingsbeleid 

De provincie Noord-Brabant dient zich als bevoegd gezag op diverse terreinen van de fysieke omgeving op te 

werpen als hoeder van de gezondheid van de inwoners van Brabant. Samen met gemeenten, het bedrijfsleven, 

wetenschappers en maatschappelijke partners kan zij gezondheidsrisico’s en -kansen signaleren, 

verbeteringen agenderen en acties stimuleren op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Als gebiedsregisseur 

is de provincie bij uitstek de geschikte partij om anderen bij elkaar te brengen en als vliegwiel te fungeren voor 

het leggen van nieuwe verbindingen. Bij deze processen dienen in een vroeg stadium de zorgen, emoties en 

percepties van de burger te worden betrokken. Burgers moeten in een vroeg stadium worden geïnformeerd 

over gezondheidsrisico’s in hun omgeving. Dan kunnen zij zelf ook kritisch meedenken over een schone en ge-

zonde leefomgeving. De gezondheidsbeleving, het oordeel van de burger over de eigen gezondheid, is een 

samenvattende gezondheidsmaat van allerlei gezondheidsaspecten die voor de persoon in kwestie relevant 

zijn. Deze subjectieve beleving dient, naast objectieve gezondheidseffecten, vertaald te worden naar beleid en 

uitvoering daarvan (Provinciale Raad Gezondheid, 2013).  

Objectieve en subjectieve gezondheidseffecten van fysieke omgevingsfactoren 

Blootstelling aan verschillende fysieke omgevingsfactoren veroorzaakt bijna 6% van de totale ziektelast (op 

basis van de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) selectie van ziekten) in Nederland. Blootstelling aan 

fijn stof (PM10) veroorzaakt verreweg de meeste ziektelast van alle milieufactoren, gevolgd door 

verkeersgeluid en twee belangrijke elementen van een ongezond binnenmilieu, namelijk tabaksrook in de 

omgeving en radon. Naast milieufactoren hebben ook de inrichting van de leefomgeving (inclusief de 

hoeveelheid en kwaliteit van het groen) en de klimaatverandering invloed op de gezondheid (RIVM, 2014). 

Hoewel de werkelijke objectieve gezondheidseffecten beperkt kunnen zijn, wil dit niet zeggen dat mensen dit 

ook zo ervaren. De ervaren effecten kunnen veel groter zijn, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de 

gezondheid (Van Berlo, 2014). Wanneer iemand zijn of haar eigen gezondheid als slecht ervaart, is de kans op 

sterfte hoger. Er zijn maar weinig maten die zo goed sterfte kunnen voorspellen. Zelfs nadat rekening is 

gehouden met ander factoren die sterfte voorspellen, zoals leeftijd, objectieve gezondheidsmaten en andere 

belangrijke medische, leefstijl- en psychosociale factoren, blijft deze relatie tussen ervaren gezondheid en 

sterfte bestaan (Idler & Benyamini, 1997; De Salvo et al., 2006). De belangrijkste verklaring voor dit sterkte 

verband is dat ervaren gezondheid een meer omvattende maat van gezondheid is dan objectieve 

gezondheidsmaten.  Het effect van milieuaspecten op gezondheidsbeleving wordt beïnvloed door factoren als 

attitudes, verwachtingen, (milieu)gevoeligheid, verwerkingsstrategieën en gevoel van controle. Daarnaast 

blijken enkele persoonlijke en contextuele factoren van belang, vooral bij geluid. Zo rapporteren vrouwen 

vaker geluidhinder dan mannen en rapporteren mensen van middelbare leeftijd significant meer geluidhinder 

dan jongeren en ouderen. Gezondheidsbeleving komt sterker naar voren bij een milieuaspect dat opgemerkt 

wordt door omwonenden. Zichtbaarheid en waarneembaarheid van blootstelling aan milieuaspecten lijken 

dus een rol te spelen bij de gezondheidsbeleving (PON, 2013). 

Breng milieusituaties integraal in beeld 

Overheden maken bij beleidsontwikkeling, milieutoetsing en handhaving met name gebruik van simulaties en 

modelmatige berekeningen, zoals van toekomstige verkeersstromen en geluidsbelasting. Het integraal in 

beeld brengen van de situaties en de impact ervan op gezondheid, kan helpen bij besluitvorming. Op die 

manier kijk je naar de samenhang tussen en de cumulatie van meerdere risicobronnen (zoals de N279 en 

andere omliggende wegen) en risicofactoren (zoals geluid, geur, trillingen en externe veiligheid).  
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Verkeer, geluidshinder en gezondheid 

Vliegverkeer is de grootste bron van geluidhinder, gevolgd door wegverkeer, treinverkeer, rangeerterreinen en 

seizoensgebonden industrie. Naast blootstelling aan geluid blijken ook de niet-akoestische factoren (zoals 

vertrouwen in betrokken partijen, angst/bezorgdheid en houding tegenover de bron en 

toekomstverwachtingen) vrijwel net zulke belangrijke voorspellers te zijn van geluidhinder. Ook 

geluidsgevoeligheid is een belangrijke voorspeller voor de gezondheidsbeleving. Geluidhinder uit zich het 

vaakst in zelfgerapporteerde slaapverstoring (PON, 2013). 

Onrust en angst bij burgers 

Er zijn veel factoren die verklaren waarom mensen ongerust of angstig zijn. In de richtlijn voor 

risicocommunicatie van de GGD is een goed onderbouwd en praktisch hanteerbaar model gepresenteerd 

(Landelijk Centrum Medische Milieukunde, 2006). Hierin worden de volgende indicatoren voor risicoperceptie 

onder burgers genoemd: 1) ernst van het effect, 2) vrijwilligheid, 3) beheersbaarheid, 4) voordelen, 5) 

zichtbaarheid/bekendheid, 6) vertrouwen organisaties, 6) openheid en 7) de kans op een catastrofe. In de 

factsheet risicocommunicatie van de Provinciale Raad Gezondheid (2014) is dit model aangepast zodat het een 

duidelijk beeld geeft hoe deze indicatoren kunnen zorgen voor een bepaald gevoel; een positieve of negatieve 

beleving van burgers (figuur 1). 

 

Figuur 1:  Aangepast model Risicocommunicatie: wanneer worden mensen (niet) ongerust? (LCM, 2006. Aanpassing Provinciale Raad 

Gezondheid, 2014) 

De relatie tussen risicoperceptie en voordeelperceptie 

Studies over risicoperceptie impliceren dat mensen een risico niet alleen beoordelen op hoe ze erover denken, 

maar ook hoe ze zich erbij voelen. Als de gevoelens ten opzichte van een activiteit goed zijn, dan is men 

geneigd om de risico’s laag in de schatten en de voordelen hoog; als de gevoelens ongunstig zijn dan gebeurt 

het tegenovergestelde. Dit proces wordt ‘affect heuristic’ genoemd (Van Berlo, 2014). In 2000 werd dit 

bevestigd door middel van een experiment ten aanzien van kernenergie, uitgevoerd door Finucane et al. 

(Finucane, 2000). De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2: Model dat laat zien hoe informatie over voordeel of risico zorgt voor een positieve of negatieve affectie tegenover kernenergie. 

Dit leidt tot conclusies die samenhang vertonen met de gegeven informatie (Finucane, 2000). 

Bij verkeerssituaties geldt hetzelfde. Omwonenden die op enige wijze voordeel ondervinden of positief staan 

tegenover de beoogde nieuwe verkeerssituatie ervaren geen hinder. Andersom hebben mensen moeite lasten 

te accepteren die voor anderen baten opleveren.   
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Bijlage 3 Overzicht aangedragen andere alternatieven en varianten 

 

Voorstel  Wel of niet mee 

te nemen in het 

MER 

Beknopte motivatie 

Deelgebied Veghel 

Bestaand tracé  

Aanleggen van een lange tunnel (langs de Zuid-

Willemsvaart) door Veghel  

nee De lange tunnelvariant valt af vanwege 

onvoldoende ruimte en de zeer hoge kosten.  

Aanleggen van een tunnel door Veghel ter hoogte 

van de Rembrandtlaan.  

nee De korte tunnelvariant valt af vanwege 

onvoldoende ruimte en de zeer hoge kosten. 

Het aanleggen van een verhoogde rotonde ter 

hoogte van de aansluiting met de NCB-laan, met 

tevens een verbinding over het kanaal naar 

bedrijventerrein De Dubbelen. 

nee In Veghel is een ongelijkvloerse aansluiting op 

deze plek niet inpasbaar en daarmee ook geen 

verhoogde rotonde. In het MER wordt wel 

gekeken naar andere oplossingsrichtingen binnen 

de beschikbare ruimte. 

Het verschuiven van de N279 (tussen Veghel en 

Keldonk) naar de westzijde van de Zuid-

Willemsvaart (“opwaardering van het schouwpad 

van Rijkwaterstaat”).  

Deze variant is alleen uitvoerbaar in combinatie 

met een omleiding. 

Een dergelijke variant zou het sluipverkeer door 

de buitengebieden van Keldonk en Zijtaart terug 

kunnen dringen.  

nee Deze variant zou leiden tot nieuw ruimtebeslag, 

(natuur, landbouw) waarbij de doorsnijding van 

het landschap breder wordt en de barrièrewerking 

groter. Bovendien komt de weg dichter bij de 

kern Zijtaart te liggen met mogelijke invloed op de 

leefbaarheid van Zijtaart. De huidige varianten 

bieden ook mogelijkheden om het sluipverkeer 

terug te dringen.  

Een gedeeltelijke of gehele ondertunneling met 

een aquaduct onder de havenarm naar de oude 

haven richting Veghel centrum.  

In combinatie met een nieuwe brug die 

industrieterreinen Dubbelen met de Amert 

verbindt ter hoogte waar vroeger het oude ’Duits 

lijntje’ lag.  

nee De doelstelling van het project is de doorstroming 

en verkeersveiligheid op de N279 te verbeteren. 

Doel is niet extra aansluitingen tussen het 

industrieterrein en het centrum van Veghel te 

creëren. 

Het volledig verdiept leggen en zelfs met een 

aquaduct onder de haven uitvoeren, is een 

technisch zeer dure ingreep (een aquaduct direct 

naast het kanaal maken) die in het kader van de 

doorstroming geen meerwaarde geeft ten opzichte 

van een brug. Daarnaast zal een aquaduct 

betekenen dat de aansluiting Jumbo/Zuidkade, 

niet meer mogelijk is, aangezien de N279 dan nog 

niet op maaiveld is. Het aquaduct betekent ook 

een veel groter hoogte verschil dat moet worden 

overbrugd dat nadelig is voor de doorstroming 

voor met name vrachtverkeer op de N279. 
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Voorstel  Wel of niet mee 

te nemen in het 

MER 

Beknopte motivatie 

Bij de Keldonksebrug kan een vaste brug i.p.v. de 

huidige verkeerslichten de verkeersstremmingen 

oplossen.  

ja Er wordt voorzien in een ongelijkvloerse 

aansluiting (met een losse brug voor het langzaam 

verkeer over de Zuid-Willemsvaart). In het 

onderzoek worden 3 locatievarianten onderzocht. 

 

Omleiding Veghel   

Het aanleggen van de omleiding Veghel strakker 

om het nieuwe bedrijventerrein Foodpark.  

 

nee Het tracé van de omleiding dat in het MER wordt 

onderzocht ligt op dit moment op een optimale 

plek qua aansluiting bij de toekomstige en 

planologisch vastgelegde bedrijvigheid. Er is 

voldoende ruimte voor landschappelijke inpassing 

en waterberging. 

Het aanleggen van de omleiding Veghel tussen 

Doornhoek en de Dubbelen of op nog een andere 

plaats. 

nee Het tracé van de omleiding dat in het MER wordt 

onderzocht ligt op dit moment op een optimale 

plek qua aansluiting bij de toekomstige en 

planologisch vastgelegde bedrijvigheid.  

Meenemen van de alternatieven ‘middellange-’ en 

‘lange’ omleiding ten westen van Zijtaart (tussen 

Sint-Oedenrode en Bemmer). 

nee Beide tracés vallen buiten de tracébundel die is 

vastgelegd tijdens de partiële herziening van de 

structuurvisie van de provincie in 2011. Ook in de 

NRD-fase van de Noordoostcorridor-studie zijn 

deze alternatieven afgevallen, omdat ze 

onvoldoende probleemoplossend waren. 

Verkeerskundig blijft veel verkeer gebruik maken 

van de bestaande N279. Ook was er sprake van 

grotere impact op landbouw, natuur, landschap, 

cultuurhistorie en de doorsnijding van een aantal 

bebouwingslinten. Naar verwachting zal ook de 

leefbaarheid aan de oostzijde van Zijtaart negatief 

worden beïnvloed door toename van geluidhinder 

of noodzakelijke geluidsvoorzieningen.   

Aanleggen van een verdiepte ligging vanaf de Zuid-

Willemsvaart tot aan Corsica. 

 

 

ja De verdiepte ligging wordt onderzocht in het 

MER. De lengte van de verdiepte ligging hangt af 

van de wijze waarop de Zuid-Willemsvaart 

gekruist wordt (tunnel of brug). 

Een verdiepte ligging bij de 

kruising/onderdoorgang van de Pastoor 

Clercxstraat. 

ja De verdiepte ligging wordt onderzocht in het 

MER. De lengte van de verdiepte ligging hangt af 

van de wijze waarop de Zuid-Willemsvaart 

gekruist wordt (tunnel of brug). 

Ondertunneling van de nieuwe weg ter hoogte 

Corsica.  

ja De omleiding Veghel bestaat voor een deel uit 

een verdiepte ligging tussen de Zuid-Willemsvaart 

tot voorbij Corsica.  

Een tunnel valt af vanwege de zeer hoge kosten. 
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Voorstel  Wel of niet mee 

te nemen in het 

MER 

Beknopte motivatie 

Een oostelijke ontsluiting van Veghel richting het 

traject Uden-Gennep(N264).  

nee Deze oplossing ligt ruim buiten de tracébundel en 

heeft geen relatie met de doelstelling om de 

doorstroming van de N279 te verbeteren.  

De ‘Dorpenvariant’, ingediend door de 

gezamenlijke dorpsraden van Keldonk, Eerde en 

Zijtaart dient heroverwogen te worden.  

nee De ‘Dorpenvariant’ is in het verleden onderzocht 

en afgevallen omdat deze niet inpasbaar is binnen 

de bestemde ruimte van het bedrijventerrein 

Foodpark. 

  

Deelgebied Boerdonk - Beek en Donk   

Het aanleggen van het tracé vanuit Gemert-Bakel 

en Beek en Donk rechtstreeks naar Eindhoven en 

richting Son en Breugel (een nieuwe N615).   

nee Met het Provinciaal Bestuursakkoord 2015-2019 

is de Oostwestverbinding door het Dommeldal 

komen te vervallen. Dit tracé is daarmee geen 

onderdeel van het huidige. 

 

Deelgebied Aarle-Rixtel-Helmond (Dierdonk) 

Bestaand tracé:   

Het vervangen van verkeersregelinstallaties ter 

hoogte van Dierdonk door ongelijkvloerse 

kruisingen.  

ja Ongelijkvloerse kruisingen zijn onderdeel van het 

onderzoek. 

Het aansluiten van op- en afritten bij Helmond-

Noord op de reeds bestaande brug in de 

Venuslaan.  

ja In de MER-fase wordt rekening gehouden met 

diverse aansluitingsvarianten van het onderliggend 

wegennet. Zo ook ter plaatse van de Venuslaan 

waar een variant is met een halve aansluiting op 

bet bestaande viaduct 

Het aansluiten van de Coendersberglaan op de 

N279 op eenzelfde wijze als de Rembrandtlaan. 

nee Bij de omleiding Helmond wijzigt de huidige 

aansluiting Coendersberglaan niet. Bij het 

alternatief door Helmond wordt de 

Coedersberglaan via een by-pass aangesloten op 

de aansluiting N607/Weg naar Bakel. Gezien de 

korte afstand tussen de aansluitingen kan we maar 

een aansluiting op de N279 zijn. 

Het aansluiten van de Coendersberglaan op de 

N279 via een bypass ter hoogte van de huidige 

rotonde bij de weg naar Bakel. 

ja In het MER wordt voor de aansluiting 

Coenderberglaan op de N279 een variant met een 

bypass naar de aansluiting N607/Weg naar Bakel 

onderzocht. 

Neem bij Helmond Noord en Dierdonk een 

innovatief tracé-alternatief met overkapping mee in 

het vervolgonderzoek.  

nee Eventuele aanvullende mitigerende maatregelen 

worden in het MER in beeld gebracht.  

Voor de huidige rotonde N279/N607 (Weg naar 

Bakel) wordt een ongelijkvloerse kruising 

overwogen. Een andere oplossing zou een 

robuuste turbo-rotonde zijn.  

 

nee Ongelijkvloerse aansluiting is uitgangspunt 

vanwege doorstroming en veiligheid. 
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Voorstel  Wel of niet mee 

te nemen in het 

MER 

Beknopte motivatie 

Omleiding Dierdonk:   

De nieuwe omleiding om de Bakelse Beemden 

heen liggen. 

nee Het ruimtebeslag en de effecten op natuur, 

landschap en recreatie zijn groter, evenals de 

milieuhinder op verspreid gelegen woningen. 

Aangedragen varianten voor de aansluiting ter 

hoogte van de Weg naar Bakel).  

 

nee De voorgestelde aansluitingsvarianten nemen we 

ter kennisgeving aan. Binnen het in de NRD 

aangegeven zoekgebied wordt het nieuwe tracé en 

een nieuwe aansluiting voor de Weg naar Bakel 

ontworpen. Oplossingen die daarbuiten vallen 

worden niet meegenomen in het MER. 

Neem innovatieve mogelijkheden mee en stel bij 

beide omleidingen een 3e alternatief op.  

nee Voor elke fase binnen de planvorming van de 

N279 Veghel-Asten wordt bekeken in hoeverre 

innovatieve mogelijkheden kunnen worden 

toegepast. Tevens wordt met de alternatieven en 

varianten binnen het MER het kader geschapen 

voor de innovatieve mogelijkheden in de realisatie 

en gebruiksfase.  

In een eerder stadium zijn diverse omleidingen 

onderzocht en afgevallen om diverse redenen. De 

meest optimale liggingen voor de omleidingen zijn 

nu onderdeel van het MER-onderzoek. 

Deelgebied Helmond Zuid (aansluiting N270) – Vlierden – Asten 

Meenemen van een omleiding bij Rijpelberg 

Waarom wordt voor Rijpelberg niet dezelfde 

investering overwogen ter bescherming van het 

leefklimaat als bij Veghel en Dierdonk? Graag het 

gedeelte van de route van Helmond Brouwhuis tot 

voorbij Helmondse wijk Berkendonk/Rijpelberg 

verplaatsen naar de oostzijde van de 

Berkendonkse plas, om verkeerslawaai en 

luchtvervuiling tegen te gaan. Indien de weg niet 

naar het oosten verplaatst kan worden, dit gedeelte 

in een tunnel laten zakken.  

nee Oplossingen zijn ontwikkeld op basis van 

geconstateerde verkeerskundige problemen.  

 

Een tunnel (verdiept) is erg duur en geen 

basisuitgangspunt. In het kader van het MER 

worden noodzakelijke en gewenste mitigerende 

maatregelen in beeld gebracht (schermen of een 

verdiepte ligging).  

Ter hoogte van Rijpelberg en Brouwhuis de N279 

verdiept aanleggen of met overkappende 

afscherming en fly-overs met weefvakken op de 

N270.  

nee Verdiepte aanleg in combinatie met een 

overkapping is een erg dure oplossing. Bovendien 

is maaiveldligging het uitgangspunt.  

Fly-overs zijn voor knooppunten van 

autosnelwegen, niet voor provinciale wegen. 

Maatregelen zoals een verdiepte ligging en 

geluidwerende voorzieningen kunnen als 

mitigerende maatregel naar voren komen.  

Belemmering van het oost-west verkeer over de 

N270 voorkomen.  

ja Het kruisend verkeer wordt in principe niet 

belemmerd.  
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Bijlage 4 Overzicht ingediende zienswijzen 

 

Hierna is een overzicht opgenomen, waarin inzichtelijk is in welke paragrafen uw 

zienswijze(n) is (zijn) omschreven en van een reactie is (zijn) voorzien.  

 

In de meest linker kolom is een corsacode opgenomen. Dit is het nummer dat is 

toegekend aan de brief die u heeft ontvangen na indiening van uw zienswijze 

(ontvangstbevestiging). De kolom rechts daarvan bevat namen, die alfabetisch zijn 

gesorteerd.De middelste en meest rechtse kolom verwijzen respectievelijk naar een 

paragraaf in de hoofdtekst en reactienummers in de bijlage 5.  

 

Corsanummer Inspreker Reactie in 

hoofdtekst 

Reactie in bijlage 

4101031 Aa van der, J.P.T.M. namens 

ZLTO afdeling Veghel 

5.8 B5.7 

4069192 Aarts, G.J.M. namens Aarts 

Risicoadvies B.V. 

5.5 B5.4.1 

4099044 Achmea Rechtsbijstand namens 

C.A.F. Egelmeer en H.T.J.M 

Egelmeer - van den Bogaard 

5.8, 5.9 B5.7, B5.8.1 

4098110 Achmea Rechtsbijstand namens 

H.J.M van Rijt 

5.6, 5.7, 5.8 B5.5.1, B5.6, B5.7 

4100567 Achmea Rechtsbijstand namens 

J.M.M van Zuijlen en P.M.J.A van 

Zuijlen - van den Bogaard 

5.6, 5.7, 5.8, 

5.9 

B5.5.1, B5.6, B5.7, 

B5.8.1 

4099043 Achmea Rechtsbijstand namens 

J.P.M van de Rijt en A.J.M van de 

Rijt - van Zutphen 

5.8 B5.7 

4099045 Achmea Rechtsbijstand namens 

Melkveehouderij de Biezen 

5.5 B5.4.2 

4098133 Achmea Rechtsbijstand namens 

P.J.M Verwegen en G.J.M.T 

Verwegen - van de Ven 

5.5, 5.6, 5.8, 

5.9 

B5.4.2, B5.5.1, B5.7, 

B5.8.1 

4099725 Acker van den, P.H. 5.5 B5.4.1 

4099192 Adriaans, H.T.M.M. 5.4 B5.3 

4100187 Akkers, J.M.G. namens Adriaans 

Bouwgroep B.V. 

5.5 B5.4.1 

4096693 Ansem van, M.A.C. 5.5, 5.6 B5.4.1, B5.5.1 

4067829 ARAG Rechtsbijstand namens 

M.M.T.J van Erp en L.M.M van 

Erp - Verhagen 

5.6, 5.9 B5.5.1, B5.8.2 

4067882 ARAG Rechtsbijstand namens 

W.P. van der Burgt 

5.9 B5.8.2 

4099358 Banken, E.J.P. 5.5 B5.4.1 
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Corsanummer Inspreker Reactie in 

hoofdtekst 

Reactie in bijlage 

4099322 Bankers, M.M.A.P. namens FONZ 

VOF 

5.5 B5.4.1 

4098116 Barten, W.J. 5.6, 5.7, 5.8, 

5.9 

B5.5.1, B5.6, B5.7, 

B5.8.2 

4100617 Beek van, H.T.M. namens 

Stichting Klankbord Aarle Rixtel 

5.6 B5.5.1 

4100618 Beek van, H.T.M. namens 

Stichting Middengebied 

5.9 B5.8.1 

4099913 Beek van, M.J.J. 5.5 B5.4.1 

4101218 Beekmans, H.J. namens 

Beekmanstechniek 

5.8 B5.7 

4099261 Beenen, J.G.T.H. 5.3, 5.5 B5.2.2, B5.4.1 

4099255 Beer de, R.J.T.M. namens 

Bouwcoördinatie Richard de Beer 

5.5 B5.4.1 

4099196 Béguin, P. 5.4 B5.3 

4100163 Bekkers, P. namens Vogels 

Autobedrijf 

5.5 B5.4.1 

4100131 Bekx, M.M.J. namens Van Uden 

Bekx Transport BV 

5.5 B5.4.1 

4101127 Berg van den, J.J.A.L. namens 

J.P.S. van den Berg 

5.8, 5.9 B5.7, B5.8.2 

4069827 Berghout, W.H. namens Arte di 

Granito 

5.5 B5.4.1 

4099365 Berkmortel van den, H.A.J. 5.5, 5.6 B5.4.1, B5.5.1 

4065650 Berkmortel van den, N.A.M. 5.5, 5.6, 5.9 B5.4.1, B5.5.1, B5.8.1 

4099731 Berkmortel van den, N.P.M. 5.5, 5.6 B5.4.1, B5.5.1 

4099762 Berlo van, F. 5.5 B5.4.1 

4071937 Berlo van, I. namens Hoeve Baerlo 5.8, 5.9 B5.7, B5.8.1 

4100323 Berlo van, J.T.M. namens Van 

Berlo EHBO 

5.5 B5.4.1 

4100371 Bernards, C. 5.7, 5.8, 5.9 B5.6, B5.7, B5.8.1 

4069801 Bertens, R.H.F. 5.5 B5.4.1 

4099238 Bevers, H.L.G.A. namens Bevers 

VOF 

5.5 B5.4.1 

4099435 Bevers, J.M.A. 5.5 B5.4.1 

4099245 Biemans, J.G. 5.4 B5.3 

4097340 Bierhoff, A.A. 5.6 B5.5.2 

4099327 Biggelaar van den, J.A. 5.5 B5.4.1 

4099405 Biggelaar van den, J.W.M. 5.5 B5.4.1 

4069200 Bijsterveld, R.F.T. 5.5 B5.4.2 

4097338 Blom, C.A. 5.6 B5.5.1 

4099786 Blom, L.C.M. namens DBK 

engineering en advies BV 

5.5 B5.4.1 

4099355 Boekel van, B.C.T. 5.5 B5.4.1 
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Corsanummer Inspreker Reactie in 

hoofdtekst 

Reactie in bijlage 

4099205 Boesveld, R.E. namens 

KunstLokaal 

5.5 B5.4.1 

4069782 Boetzkes, M. 5.5 B5.4.1 

4100927 Boggelen van, W. namens 

Dorpsraad Keldonk 

5.6, 5.9 B5.5.2, B5.8.1 

4100822 Bogman, R. namens BZW, VICH, 

DIC, ICAS, BKG, SBH 

5.5 B5.4.1 

4099758 Bolk, I. 5.5 B5.4.1 

4100422 Bommel van, S.P.J.M. 5.5 B5.4.1 

4099276 Bongers, J.A.H. 5.8 B5.7 

4100304 Boogaert van den, E. namens 

Jansen Transport en Verhuur BV 

5.5 B5.4.1 

4100398 Boom van den, H.L. 5.4 B5.3 

4065651 Bootsma, C. 5.4, 5.9 B5.3, B5.8.1 

4099946 Borgers, C. 5.5 B5.4.1 

4095293 Bouman, M. namens 

Missieklooster Heilig Bloed 

5.9 B5.8.2 

4099038 Boxmeer van, J.H.W. 5.7, 5.8, 5.9 B5.6, B5.7, B5.8.1 

4096657 Bragt van, A. 5.5 B5.4.1 

4099720 Bragt van, J.A. namens Amecha BV 5.5 B5.4.1 

4101014 Branten, F.T.H. 5.6, 5.8, 5.9 B5.5.1, B5.7, B5.8.1 

4069243 Bree van, A.M.J. namens Van den 

Broek Logistics BV 

5.5 B5.4.1 

4099176 Bree van, M. 5.5 B5.4.1 

4069797 Brekelmans, M.W.C.A. 5.5 B5.4.1 

4099171 Brink, J.M.D. 5.6 B5.5.1 

4069252 Broek van den, P. 5.8 B5.7 

4099394 Broek van den, R.W.M. 5.5 B5.4.1 

4069234 Broek van den, W. namens Van 

den Broek Logistics BV 

5.5 B5.4.1 

4069245 Broek van den, W.P.H. namens 

Van den Broek Logistics BV 

5.5 B5.4.1 

4099605 Brouwers, A.J.H.M. 5.5 B5.4.1 

4097078 Brussel van, R.H.M.A. namens 

Rogon Products BV 

5.5 B5.4.1 

4100960 Bruyn de, H.P.M. namens Bestuur 

Stichting Wijkraad Helmond-

Noord 

5.6 B5.5.2 

4101277 Bruyn de, H. 5.5 B5.4.1 

4099409 Burgers, V. 5.5 B5.4.1 

4100310 Busgen, B. namens Jansen Beton 

B.V. 

5.5 B5.4.1 

4101213 Colen, J.C.M. namens Mevi 

Fijnmechanische Industrie 

5.5 B5.4.1 
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Corsanummer Inspreker Reactie in 

hoofdtekst 

Reactie in bijlage 

4096688 Cooijmans, A.A.J.L. namens Van 

Dorp Installaties 

5.5 B5.4.1 

4098875 Cornelissen, E.A.P. 5.7, 5.9 B5.6, B5.8.1 

4099764 Corven van, H. 5.5 B5.4.1 

4099324 Cox, J.P.J.M. 5.8 B5.7 

4065659 Cremers, R. namens Eetcafé De 

Sluis 

5.9 B5.8.2 

4065653 Cremers, R.J.M. 5.8 B5.7 

4099258 Crommentuijn, C.F.A. namens Van 

Helvoort Registermakelaars in 

Assurantiën BV 

5.5 B5.4.1 

4101630 Crooijmans-Slits, J.A.M. 5.8, 5.9 B5.7, B5.8.2 

4100155 Dam van, C.G. namens Koat B.V. 5.5 B5.4.1 

4100319 Daniels, M. namens DSA 5.5 B5.4.1 

4069085 Dankers, M. namens Noxon 

Stainless B.V. 

5.5 B5.4.1 

4100103 Dekker-Putmans, M.C.E. namens 

Snaptum Holding 

5.5 B5.4.1 

4100361 Dekkers, C.W.M. 5.5 B5.4.1 

4069820 Ouden den, R.H.C. 5.5 B5.4.1 

4099260 Deursen van, W.H.M. 5.5 B5.4.1 

4069823 Deursen van, W.M.J. 5.5 B5.4.1 

4099041 Diebels, Th.H. en Diebels-Dekker, 

W.M. 

5.6 B5.5.1 

4069119 Diemen van, R.P.J. namens Naturz 

Organics Europe B.V. 

5.5 B5.4.1 

4095515 Diessen van, M.F.A namens 

Gemeenteraad Gemert-Bakel 

5.5 B5.4.1 

4099804 Dijk van, W.G.M. namens Glas en 

Schilderwerk W.v. Dijk 

5.5 B5.4.1 

4071335 Dijk van, Y. 5.5, 5.9 B5.4.1, B5.8.1 

4096181 Dijkema, H. 5.6 B5.5.2 

4099744 Dommelen van, P.J.W. 5.7 B5.6 

4100406 Dooren van, B.J.M. 5.5 B5.4.1 

4100493 Dooren van, R.P.W. namens 

XIDOOR B.V. 

5.5 B5.4.1 

4099419 Dooren van, Th.P.J. 5.8 B5.7 

4099407 Druenen van, A. 5.5 B5.4.1 

4100971 Eijk van, J.G.M. 5.9 B5.8.2 

4100973 Eijk van, S.A. 5.9 B5.8.2 

4099342 Eijnden van den, J.W.T. namens 

Handelsonderneming Topscore 

v.o.f. 

5.5 B5.4.1 
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4100596 Eijsbouts, J. namens BZW, mede 

namens VICH, DIC, ICAS, BKG, 

DIC, SBH en overige bedrijven 

5.5 B5.4.1 

4101653 Elzen van den, H.J.M. 5.8 B5.7 

4099190 Erp van, J. namens Fysiotherapie 

VitaForum 

5.5 B5.4.1 

4095496 Federico, M. 5.9 B5.8.2 

4100811 Fierkens, E.T.T. namens Sub 

Micron Tooling BV 

5.5 B5.4.1 

4100394 Fugers, A. 5.5 B5.4.1 

4065646 Gaalen van, R.T.J. 5.3, 5.6 B5.2.2, B5.5.1 

4065680 Gaalen van, R.T.J. namens Bragt 

van, A.M. 

5.5, 5.6 B5.4.2, B5.5.1 

4099752 Geboers, M.L. 5.8 B5.7 

4096721 Geerts, J. 5.5 B5.4.1 

4099266 Geerts, M. namens Geerts 

Installaties 

5.5 B5.4.1 

4100993 Geerts, M.P.H. namens Geerts 

Installaties 

5.5 B5.4.1 

4100353 Gend van, J.M.X.L. 5.5 B5.4.1 

4099440 Gerrits, J.A. 5.5 B5.4.1 

4100391 Gerrits, R.J.W. 5.5 B5.4.1 

4100773 Gerrits, W.C.A. 5.5 B5.4.1 

4100692 Gerrits, W.C.A. namens Koffie & 

Anders 

5.5 B5.4.1 

4100420 Gestel van, P.J.J. 5.8 B5.7 

4099684 Gijsbers, A.H.J. namens Stichting 

Parkmanagement Laarbeek 

5.5, 5.9 B5.4.1, B5.8.1 

4069814 Gijsbers, J.J. 5.5 B5.4.1 

4068182 Gooijer de, H.M. namens ASBA 5.6 B5.5.2 

4099735 Goorts, G.R.A.G. namens Goorts + 

Coppens Advocaten en Adviseurs 

5.5 B5.4.1 

4072390 Goossens, G. 5.9 B5.8.1 

4100395 Goossens, H.J. namens 

Partyverhuur Goossens 

5.5 B5.4.1 

4096675 Goossens, M.B.P. 5.5 B5.4.1 

4100402 Goossens, R. 5.8 B5.7 

4099399 Goumans, W.C.R. namens 

Machinefabriek Kusters Goumans 

BV 

5.5, 5.9 B5.4.1, B5.8.1 

4069137 Govers, C.A.A. 5.5 B5.4.1 

4099359 Grasveld, M. namens Grasveld 

Civiele Techniek B.V. 

5.5 B5.4.1 

4099754 Grasveld-Van Lierop, E. 5.5 B5.4.1 
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4100943 Groot de, A.A.H.G. 5.5 B5.4.1 

4100368 Gruijters, H. 5.5 B5.4.1 

4099291 Gruijters, J. 5.8 B5.7 

4099854 Gruijters, S.P.A.M. 5.5 B5.4.1 

4100408 Haaster van, J.P. 5.5 B5.4.1 

4099317 Haazen, M.W.M. 5.5 B5.4.1 

4100416 Haegens, S.P.A. namens Haegens 

Kraanverhuur BV 

5.5 B5.4.1 

4100638 Harg van der, J.G. 5.5 B5.4.1 

4100995 Hees van, M.J.F. namens Stichting 

Brouwberg 

5.5, 5.6, 5.7, 

5.8, 5.9 

B5.4.2, B5.5.1, B5.6, 

B5.7, B5.8.1 

4101002 Hees van, M.J.F. 5.7 B5.6 

4099137 Hees van, Y.J.G. namens 

Bandenservice Van Hees 

5.5 B5.4.1 

4099727 Heesakkers, C. 5.5, 5.6 B5.4.1, B5.5.1 

4099788 Heesakkers, H.J.A. 5.5 B5.4.1 

4098466 Heijden van der , P.C.M. 5.5 B5.4.1 

4100080 Heijden van der, H. namens Van 

der Heijden Rips BV 

5.5 B5.4.1 

4100082 Heijden van der, H. namens Van 

der Heijden Rips Holding 

5.5 B5.4.1 

4099699 Heijden van der, A.W.J.M. namens 

Elektro Service Gemert 

5.5 B5.4.1 

4100089 Heijden van der, H. namens HEC 

Beheer 

5.5 B5.4.1 

4100093 Heijden van der, H. namens Heris 

Beheer B.V. 

5.5 B5.4.1 

4100871 Heijden van der, M.J.T. namens 

CDA Fractie Laarbeek 

5.9 B5.8.1 

4100977 Heijden van der, W.A.M. 5.9 B5.8.1 

4096699 Heijden van der, W.P.H. 5.5 B5.4.1 

4097324 Heling, H.J.B.J. 5.5 B5.4.1 

4066606 Hemert van, F. 5.6 B5.5.1 

4099183 Hendriks, J.M.M. 5.5 B5.4.1 

4099568 Hermans, H. 5.5 B5.4.1 

4099710 Herpers, D.L.J. 5.5 B5.4.1 

4099796 Herpers, N.A. 5.9 B5.8.1 

4099053 Het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente 

Helmond 

5.4 B5.3 

4098146 Het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente Someren  

5.5 B5.4.1 

4097193 Heuvel van den, I.E.L. 5.5 B5.4.1 
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4100853 Heuvel van den, J.H. namens 

Jetstone 

5.5 B5.4.1 

4096680 Heuvel van den, R. namens Nero 

Water BV 

5.5 B5.4.1 

4099810 Heuvel van den, A.J.G. 5.5 B5.4.1 

4100147 Heuvel van den, W.A.T.P. namens 

A.I.B.H. 

5.5 B5.4.1 

4100029 Hoeben, L.G.F. namens Patisserie 

Hoeben BV 

5.5 B5.4.1 

4069298 Hoefs, W.G.G. 5.5 B5.4.1 

4099694 Hoekx, M. 5.5 B5.4.1 

4100889 Hoffmans, J. 5.4 B5.3 

4099315 Hofs, O.H.G. namens Biemans 

Accountants B.V. 

5.5 B5.4.1 

4099658 Hollanders, B.M.W. 5.5 B5.4.1 

4099430 Hollanders, L.W.M. 5.5 B5.4.1 

4100337 Hol-Van Bommel, A.A.M. namens 

Autobedrijf Karel Hol 

5.5 B5.4.1 

4099756 Hoof van, J.J.A.M. 5.8 B5.7 

4099767 Hoof van, W.A. 5.5 B5.4.1 

4099549 Horssen van, G. 5.5 B5.4.1 

4099774 Houtert van, C. namens ABS van 

Houtert 

5.5 B5.4.1 

4099620 Huisman, J.P. 5.5 B5.4.1 

4099593 Huisman, R.L. 5.5 B5.4.1 

4099649 Huisman, R.L. namens Louis 

Huisman & Zn BV 

5.5 B5.4.1 

4098496 Hulsen, H.A. namens Zorg om het 

Dorp Mariahout 

5.5, 5.6, 5.8 B5.4.1, B5.5.1, B5.7 

4100239 Impelen van, J.F.J.M. 5.5 B5.4.1 

4099188 Impelen van, S.P.M. 5.4 B5.3 

4099046 Jacobs, M. namens 

Ondernemersvereniging Bedrijven 

Kontakt Gemert-Bakel 

5.5 B5.4.1 

4097106 Jacobs, M.I. 5.5 B5.4.1 

4072716 Jansen,  5.9 B5.8.1 

4100863 Jansen, J.P.M. namens Keurslager 

Johan Jansen 

5.5 B5.4.1 

4100982 Jansen-Leurs, L. 5.5 B5.4.1 

4099403 Janssen, A. 5.5 B5.4.1 

4099218 Janssen, B.M.L. namens Het 

Subsidiehuis 

5.5 B5.4.1 

4095077 Janssen, J.G. 5.8 B5.7 
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4099235 Janssen, M.A.E.J. namens 

Securicon 

5.5 B5.4.1 

4100384 Janssen, M.M. 5.5 B5.4.2 

4099618 Jaspers, M.H.M. 5.5 B5.4.1 

4100740 Jeuken, M.M.B. 5.8 B5.7 

4097342 Jonge de, J.L.J. namens De Ploeg 

Techniek B.V. 

5.5 B5.4.1 

4101655 Joosten, R. 5.5, 5.6 B5.4.1, B5.5.1 

4100986 Joosten, W.  5.6 B5.5.1 

4099150 Kanters, P.J.M. 5.5 B5.4.1 

4100501 Kanters, P.M.L.M. 5.6, 5.7, 5.8 B5.5.1, B5.6, B5.7 

4100510 Kanters, P.M.L.M. namens M.I.M. 

Kanters - Van Zutphen 

5.6 B5.5.1 

4096778 Kerkhof van de, B.M. namens AA-

Equipment/Launch Tech Benelux 

bv 

5.5 B5.4.1 

4100945 Kersjes, M.F.H. 5.3, 5.9 B5.2.1, B5.8.1 

4099723 Kessel van, A.A.M. 5.5 B5.4.1 

4099372 Kessel van, C. 5.5 B5.4.1 

4100595 Kessel van, C.J.M.P. 5.6, 5.7, 5.8, 

5.9 

B5.5.1, B5.6, B5.7, 

B5.8.2 

4099812 Kessel van, C.P.J. namens Crazy 

Air 

5.5 B5.4.1 

4099705 Kessel, J. namens Van Kessel Olie 

B.V. 

5.5 B5.4.1 

4099669 Keunen, A. namens Perfekt 

Reklame 

5.5 B5.4.1 

4099686 Keursten, A.G. 5.5 B5.4.1 

4069297 Kievit, J.R. 5.5 B5.4.1 

4097951 Kimpe de, A.F.J.M. namens Ariza 

B.V. 

5.5 B5.4.1 

4097952 Kimpe de, A.F.J.M. namens Ferm 

O Feed 

5.5 B5.4.1 

4099748 Kitslaar, L.J.H. 5.5 B5.4.1 

4096989 Klaasen, W.P.A.M. 5.6 B5.5.1 

4100143 Klaasen, M.J.J. 5.5 B5.4.1 

4096983 Klaasen, N.W.M. 5.6 B5.5.1 

4096986 Klaasen, W.M.C. 5.6 B5.5.1 

4096682 Klaassen, A.C.M. namens 

Adcommunicatie 

5.5 B5.4.1 

4066029 Kleijn de, W.A.J. 5.6 B5.5.1 

4099336 Koen-Harmeling, M.W.T. 5.5 B5.4.1 

4099380 Kolster, A.B.M. 5.5 B5.4.1 

4100207 Koning de, L.C. 5.5 B5.4.1 
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4099561 Kooijmans, J.H. 5.5 B5.4.1 

4099769 Kool, R. 5.5 B5.4.1 

4100979 Kornuyt, S.J.C. namens C. Kornuyt 

BV 

5.5 B5.4.1 

4099154 Korte, T. 5.5 B5.4.1 

4096973 Kox, W.M.A. namens Wijkraden 

Veghel-Zuid, De Leest en Kern 

West; Stic 

5.6, 5.7, 5.8 B5.5.2, B5.6, B5.7 

4100933 Kramer de, L.G. 5.8, 5.9 B5.7, B5.8.2 

4099456 Krol, J.J.J. 5.5 B5.4.1 

4100126 Kuijpers, C.G.T. namens Klassieke 

Veranda 

5.5 B5.4.1 

4099180 Kuipers, H. 5.5 B5.4.1 

4100490 Kuunders, B.D.J. namens 

Kuunders Rentall 

5.5 B5.4.1 

4101392 Kuypers, A.A.M. namens P.G. 

Kuijpers & Zonen B.V. 

5.5 B5.4.1 

4068587 Kuypers, H. 5.5, 5.7, 5.9 B5.4.2, B5.6, B5.8.1 

4101381 Kuypers, W.A.M. 5.5 B5.4.1 

4099703 Kweens, B. 5.5 B5.4.1 

4099174 Laar van de, M.T.A  namens Rifra 

Kozijnen 

5.5 B5.4.1 

4099194 Laat de, F. 5.5 B5.4.1 

4099729 Lakerveld van, M.J. 5.5 B5.4.1 

4099688 Lanen van, J.M.M. 5.5 B5.4.1 

4100914 Lankveld van , M. namens De 

Woon-Centrale Eindhoven 

5.5 B5.4.1 

4099134 Lankveld van, B.G.J. 5.5 B5.4.1 

4100721 Lankveld van, G.W.A. namens 

Benteler Engineering Services B.V. 

5.5 B5.4.1 

4099383 Lankveld van, H.E.P.M. 5.5 B5.4.1 

4100911 Lankveld van, M.L.W. 5.5 B5.4.1 

4099464 Lankveld van, R. namens Van 

Lankveld Interieurbouw 

5.5 B5.4.1 

4099155 Lankveld van, W. 5.8 B5.7 

4101363 Lankvelt van, A.P.J. 5.8, 5.9 B5.7, B5.8.2 

4096170 Lauwerijssens, R. 5.5 B5.4.1 

4099590 Leenders, H.T.J. 5.5 B5.4.1 

4099574 Leenders, S.W.A. namens 

CombasiQ Marketing & 

Communicatie 

5.5 B5.4.1 

4100803 Leenders, T.W.H. 5.5 B5.4.1 

4099712 Leijte, M. 5.5 B5.4.1 

4099330 Lemmens, W.L.M. 5.5 B5.4.1 
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4099890 Leuken van, S. 5.5 B5.4.1 

4101602 Lierop van, G.S. 5.8 B5.7 

4101657 Lierop van, G.S. namens E.C. 

Witteveen 

5.5, 5.8 B5.4.2, B5.7 

4101672 Lierop van, M.L.G. 5.6, 5.8, 5.9 B5.5.2, B5.7, B5.8.1 

4101028 Lierop van, M.L.M. 5.6, 5.8, 5.9 B5.5.2, B5.7, B5.8.1 

4096841 Linden van der, W.L.M. namens 

Franke Nederland BV 

5.3, 5.5 B5.2.2, B5.4.1 

4099654 Lint van, E.J.M. namens Haval 

Disposables BV 

5.5 B5.4.1 

4101221 Loenhout van, P.F.M. namens 

Berkvens Beheer B.V. 

5.5 B5.4.1 

4099921 Loon van, A.C.M. 5.5 B5.4.1 

4099696 Loon van, M.K.C. 5.5 B5.4.1 

4099585 Lucassen, W. 5.5 B5.4.1 

4101034 Luderer, R.J.W. 5.3, 5.6, 5.8 B5.2.1, B5.2.2, B5.5.2, 

B5.7 

4099461 Maaren van, R. 5.5 B5.4.1 

4099746 Maas, T.M. 5.5 B5.4.1 

4100400 Maasakkers van, J.H.A.G. 5.5 B5.4.1 

4099433 Manders, A.C.M.T. 5.5 B5.4.1 

4073116 Manders, F.A.H. 5.5 B5.4.1 

4100921 Manders, J. 5.5 B5.4.1 

4100941 Manders, P.A. 5.5 B5.4.1 

4099576 Manders, P.C.L.A. 5.5 B5.4.1 

4099223 Manders, W.G.A. namens Brabant 

Accountants en Belastingadviseurs 

5.5 B5.4.1 

4065905 Martens, H.J. 5.7 B5.6 

4099202 Maurik van, J.W. 5.5 B5.4.1 

4100958 Meertens, H.P. 5.6, 5.8, 5.9 B5.5.1, B5.7, B5.8.1 

4100302 Mens, B.A.J. namens ISM 

Milheeze 

5.5 B5.4.1 

4099143 Mertens, M.M.T.A. namens Auto 

Mertens B.V. 

5.5 B5.4.1 

4099052 Messer, W. namens Waterschap 

Aa en Maas 

5.8 B5.7 

4069268 Meulendijks, W.G.H.M. 5.6, 5.7, 5.9 B5.5.2, B5.6, B5.8.1 

4099692 Meulenmeesters, T.H.A. 5.5 B5.4.1 

4101115 Mezenberg, J. namens Mezenberg 

Techniek BV 

5.5 B5.4.1 

4096773 Mil van, R.A.A. namens NTS 

Botech 

5.5 B5.4.1 

4100964 Moergestel van, W.C.M. 5.8 B5.7 

4096981 Mol, I. 5.5 B5.4.1 



 

Reactienota behorende bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel-Asten 43 

Corsanummer Inspreker Reactie in 

hoofdtekst 

Reactie in bijlage 

4069795 Mol, S. 5.5 B5.4.1 

4069866 Munsters, M.H.M. 5.5 B5.4.1 

4098154 Mutsaers, C.A.F. 5.8 B5.7 

4099714 Neervens, L.M.J. namens MTN 

Metaalwerk B.V. 

5.5 B5.4.1 

4099242 Niels, J.G.P. 5.5 B5.4.1 

4099772 Nijhof, N. namens Voips BV 5.5 B5.4.1 

4099178 Nooijen, A.J.M. 5.5 B5.4.1 

4099451 Oever van den, T.C. 5.5 B5.4.1 

4069169 Oosterhout van, M.J.L.G. namens 

Van de Graft Accountants BV 

5.5 B5.4.1 

4099074 Osch van, H.T.H.M. 5.5 B5.4.1 

4099994 Osch van, H.T.H.M. namens Arte 

di Granito B.V. 

5.5 B5.4.1 

4097051 Oudejans, T.F. 5.5 B5.4.1 

4101665 Ouwehand, A.M. namens 

Werkgroep Lange Omleiding: Nee 

5.8 B5.7 

4099856 Overmars, G.J.W.H. 5.5 B5.4.1 

4098117 Pacilly, L. namens Rijkswaterstaat 5.4, 5.8 B5.3, B5.7 

4099660 Peetoom, W.E. 5.9 B5.8.1 

4101593 Peijs, V.G. namens De Stem Van 

Bakel 

5.8 B5.7 

4099719 Pennings, A.A.M. namens ASG 

Holding BV 

5.5 B5.4.1 

4099663 Pennings, J.M.G. 5.8 B5.7 

4099374 Peters, B. 5.5 B5.4.1 

4099350 Platje, A. 5.5 B5.4.1 

4095118 Pol van de, J. 5.9 B5.8.2 

4099849 Pots, L.J. 5.5 B5.4.1 

4100418 Raaijmakers, P.P.J. 5.5 B5.4.1 

4071258 Raaijmakers, W. namens 

Fietserbond Afd. Helmond 

5.6, 5.9 B5.5.1, B5.8.1 

4100879 Reijnders, A.J.C. namens Reijnders 

Techniek 

5.5 B5.4.1 

4099640 Reintjes, R.T.G. 5.5 B5.4.1 

4100241 Rijdt van de, D. 5.5 B5.4.1 

4100237 Rijdt van de, D. namens 

Denkkamer architectuur & 

onderzoek 

5.5 B5.4.1 

4100414 Rijerse, J. 5.5 B5.4.1 

4099470 Rijerse, T. 5.5 B5.4.1 

4099473 Rijk, P.J. 5.5 B5.4.1 

4099616 Rijkers, J.A.F. 5.5 B5.4.1 

4065674 Rijt van der, J. 5.8 B5.7 
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4099716 Roijackers, G.M.H. 5.5 B5.4.1 

4099209 Rooij van, F. 5.5 B5.4.1 

4069324 Rooij van, F. namens Van den 

Broek Logistics BV 

5.5 B5.4.1 

4099776 Rooij van, J.G.M. 5.5 B5.4.1 

4097047 Rooij van, J.H.M. namens Jacobs & 

van Rooij management 

ondersteuning 

5.5 B5.4.1 

4069250 Rooij van, K.C.L.J. namens Van 

den Broek Logistics BV 

5.5 B5.4.1 

4099302 Rooijackers, J.H.A. namens 

Woninginrichter Gemert VOF 

5.5 B5.4.1 

4099750 Rooijmans, T.H. 5.8 B5.7 

4068829 Rutten, F. 5.5 B5.4.1 

4096978 Rutten, F.C.M. namens SBH 5.9 B5.8.1 

4099299 Rutten, J. 5.5 B5.4.1 

4069220 Rutten, N. namens Sluys 6 5.5 B5.4.1 

4099610 Sadeleer de, M. 5.5 B5.4.1 

4099448 Saes, D. 5.5 B5.4.1 

4069522 Savelsberg, J. 5.5 B5.4.1 

4099588 Schaap, T.J. 5.5 B5.4.1 

4100593 Schaijk van, J.F.J. 5.9 B5.8.2 

4100412 Schellen, M.J.M. 5.5 B5.4.1 

4099459 Schijndel van, F.L.J.A. namens 

Holding Van Schijndel's Confectie 

BV 

5.5, 5.9 B5.4.1, B5.8.1 

4100043 Schijndel van, E.M.M. 5.5 B5.4.1 

4099901 Schoone, P.A.J.M. namens Jes B.V. 5.4 B5.3 

4100975 Schriks, J.W. 5.5 B5.4.1 

4099036 Schuurmans, J. namens Dorpsraad 

Zijtaart 

5.6, 5.7, 5.8 B5.5.1, B5.6, B5.7 

4099152 Siegers, P. namens Carmako 

Nederland 

5.5 B5.4.1 

4069638 Sikora, J.A.H. 5.5 B5.4.1 

4099650 Sleeuwen van, I.J.F. 5.8 B5.7 

4098145 Sleuwen van, N.J.P.M. 5.8 B5.7 

4099701 Slits, G.E.C. 5.5 B5.4.1 

4101634 Slits, P.J. 5.8 B5.7 

4099602 Smits, J.E.M. 5.5 B5.4.1 

4098074 Smits, M.M. 5.8, 5.9 B5.7, B5.8.2 

4096752 Smits, K.H.J. namens Smits + Prick 

Accountants en Belastingadviseurs 

5.5 B5.4.1 

4099285 Smits, M.J.G. namens Technisch 

Buro Riny Smits 

5.5 B5.4.1 
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Corsanummer Inspreker Reactie in 

hoofdtekst 

Reactie in bijlage 

4100991 Smits-de Kramer, C.E. 5.8 B5.7 

4100379 Sneijers, P. namens Sneijers 

Boomkwekerij B.V. 

5.5, 5.9 B5.4.1, B5.8.1 

4100199 Snijders, J.H.G. 5.5 B5.4.1 

4100205 Snijders, J.H.G. namens Cquinn 

Consulting 

5.5 B5.4.1 

4099272 Snijders, J.J.P. namens Cooperatie 

Aliter Curari u.a. 

5.5 B5.4.1 

4100347 Sommen van der, P.P.C. 5.3 B5.2.1 

4095208 Steenbakkers, W.A. 5.8 B5.7 

4099680 Stiphout van, J.H.F. 5.9 B5.8.1 

4099351 Stokbroeks, A. namens Stokbroeks 

Solutions 

5.5 B5.4.1 

4099422 Suijs, F.H.M. 5.5 B5.4.1 

4100771 Surminski, I.C.R.M. 5.5, 5.6, 5.7 B5.4.1, B5.5.1, B5.6 

4069699 Tabor, J. 5.9 B5.8.1 

4070000 Teeffelen van, T.A.M. 5.5 B5.4.1 

4097131 Thepass, M. namens Jacobs & van 

Rooij 

5.5 B5.4.1 

4100951 Thielen, T. 5.8, 5.9 B5.7, B5.8.1 

4098877 Tienen van, M. namens Gemeente 

Asten 

5.3, 5.5, 5.8 B5.2.2, B5.4.1, B5.7 

4100108 Tienen van, W.J.J. 5.5 B5.4.1 

4099415 Tillaart van den, A.C.A. 5.5 B5.4.1 

4100571 Tillaart van den, A.E.M. namens 

TILVAR B.V. 

5.7, 5.8, 5.9 B5.6, B5.7, B5.8.1 

4099039 Tillaart van den, M. 5.6 B5.5.1 

4099042 Tillaart van den, P.G.M. 5.8, 5.9 B5.7, B5.8.2 

4099037 Tillaart van den, P.G.M. namens 

Werkgroep 'Geen omleiding N279 

bij Zijtaart' 

5.6, 5.7, 5.8 B5.5.1, B5.6, B5.7 

4100266 Tilllart van den, N.C. 5.9 B5.8.2 

4100696 Timmers, W.P.J. 5.6, 5.7, 5.8 B5.5.1, B5.6, B5.7 

4100148 Tinnemans, P.J.G. namens 

Tinnemans Medical Design BV 

5.5 B5.4.1 

4071932 Tjong-A-Tjoe, M. 5.3, 5.5, 5.6, 

5.9 

B5.2.2, B5.4.2, B5.5.1, 

B5.8.1 

4099760 Toonders, M.A.C. 5.5 B5.4.1 

4095115 Uden van, W.A. namens van Uden 

- Bekx transport BV 

5.5 B5.4.1 

4066965 Uitterlinden, J.A. 5.5, 5.6 B5.4.1, B5.5.1 

4100969 Valk van de, A.S.B.M.W 5.8, 5.9 B5.7, B5.8.1 

4099742 Velden van der, M.P.M. 5.5 B5.4.1 

4100929 Ven van de, J. 5.5 B5.4.1 
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Corsanummer Inspreker Reactie in 

hoofdtekst 

Reactie in bijlage 

4099305 Ven van de, S.A.P. 5.5 B5.4.1 

4099682 Ven van der, J.P.M. namens Ven 

Poultry B.V. 

5.5 B5.4.1 

4100381 Verbakel, A. namens AVC 5.5 B5.4.1 

4099646 Verbakel, H.A.M. 5.5 B5.4.1 

4099475 Verbakel, J. namens Unibouw BV 5.5 B5.4.1 

4099040 Verbruggen, A.M. namens 

Buurtvereniging Den Doornhoek 

5.6, 5.7, 5.8, 

5.9 

B5.5.1, B5.6, B5.7, 

B5.8.2 

4099295 Verbruggen, D.J.L.M. namens JV-

events 

5.5 B5.4.1 

4098043 Verbruggen, H.M.A. 5.5 B5.4.1 

4099214 Vereijken, F.M. namens F. 

Vereijken & ZN BV 

5.5 B5.4.1 

4099141 Vereijken, J.H. 5.5 B5.4.1 

4099519 Vereijken, L.A.C. 5.5 B5.4.1 

4098100 Verhagen, F.H.M. 5.3 B5.2.1 

4099526 Verhappen, I.M.E. 5.8 B5.7 

4100955 Verhoeven, A.W.H. 5.5 B5.4.1 

4099267 Verhoeven, C.H. 5.5 B5.4.1 

4099281 Verhoeven, C.H. namens PerfeQt 5.5 B5.4.1 

4100410 Verhoeven, J. 5.8 B5.7 

4069925 Verhoeven, M.A.J. 5.5 B5.4.2 

4069156 Verkoelen- Berkers, M.W.J. 5.5 B5.4.1 

4069145 Verkoelen, J.L.M.M. namens 

NICO BERKERS 

KANTOOREFFICIENCY B.V. 

5.5 B5.4.1 

4099798 Vermeulen, G.J. namens 

Maatschap Vermeulen 

5.5 B5.4.1 

4095082 Vermulst, J.A.M. namens 

Helmondse Bouwmaterialen B.V. 

5.5 B5.4.1 

4100851 Vermunt, M. namens WerkConsult 

Beheer BV 

5.5 B5.4.1 

4100526 Verschuuren, P.H.M. namens 

Stichting Dorpsplatform Aarle-

Rixtel 

5.5, 5.6, 5.8, 

5.9 

B5.4.2, B5.5.1, B5.7, 

B5.8.1 

4101057 Vervenne, G.A. 5.5 B5.4.1 

4099468 Vervoort, A.M.H. 5.5 B5.4.1 

4099346 Vetjens, M.J.P. namens 

Mechatronics Institute 

5.5 B5.4.1 

4099974 Vijfeijken van, C.A.G. 5.5 B5.4.1 

4071142 Visscher de, C.M. 5.5, 5.6, 5.9 B5.4.2, B5.5.1, B5.8.2 

4068845 Vissers, W.C.M. 5.7 B5.6 

4099784 Vlasblom, P.K. namens Driftking 

BV 

5.5 B5.4.1 
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Corsanummer Inspreker Reactie in 

hoofdtekst 

Reactie in bijlage 

4099167 Vogels, A.  namens Janssen & 

Vogels 

5.5 B5.4.1 

4099253 Vogels, J. 5.5 B5.4.1 

4099437 Vos, M.T.A.M. 5.5 B5.4.1 

4099794 Vossenberg van de, H.C.M. 5.5 B5.4.1 

4100931 Vossenberg van de, L.T.M. 5.5 B5.4.1 

4100963 Vries de, E.J. 5.6, 5.7, 5.8, 

5.9 

B5.5.1, B5.6, B5.7, 

B5.8.1 

4100349 Vries de, I.H.A.J. 5.8 B5.7 

4099271 Vries de, P.L.M. 5.5 B5.4.1 

4105076 Vuure van, C.A. 5.5, 5.6, 5.8 B5.4.1, B5.5.2, B5.7 

4099248 Waal de, H. 5.5 B5.4.1 

4100948 Wassink, L. 5.4 B5.3 

4100662 Wassink, M. 5.5 B5.4.1 

4066968 Weert van, H.W.E.M. 5.7, 5.9 B5.6, B5.8.1 

4101660 Weijers, M.N.S. 5.5, 5.9 B5.4.1, B5.8.2 

4096673 Wel van, J.F.M.L. 5.5 B5.4.1 

4099678 Werts, A. namens NEW LIFE 

Kids Store 

5.5 B5.4.1 

4098068 Wessels, R.J.A. namens ZLTO 

Gemert-Bakel 

5.8 B5.7 

4099733 Westerdijk-Van De Weijer, 

H.B.M. 

5.5 B5.4.1 

4099139 Wetering van de, C. namens 

VandePunt Filmproducties 

5.5 B5.4.1 

4100984 Wijnen, J. 5.5 B5.4.1 

4100478 Wijnen, M. namens Dukaat 

Facilitair BV 

5.5 B5.4.1 

4100487 Wijnen, M. namens Variant Facility 

Service BV 

5.5 B5.4.1 

4100482 Wijnen, M. namens Variant 

Schoonmaak Service BV 

5.5 B5.4.1 

4099289 Wilbers, R.H.F.M. namens 

R3consult BV 

5.5 B5.4.1 

4097348 Wosyka, B.W.J. namens 

Coöperatieve Ver. van Eigenaren 

De Bus 

5.6 B5.5.2 

4097346 Wosyka, B.W.J. namens 

Ondernemersvereniging De Bus 

5.6 B5.5.2 

4096336 Wosyka-Berkers, B.W.J. 5.6 B5.5.2 

4100570 Zanden-Swinkels van der, M.A.H. 

namens Partij Nieuw Laarbeek, 

fractie gemeente Laarbeek 

5.5, 5.8, 5.9 B5.4.1, B5.7, B5.8.1 
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Corsanummer Inspreker Reactie in 

hoofdtekst 

Reactie in bijlage 

4100327 Zantingh, J. namens Cogas Zuid 

BV 

5.5 B5.4.1 

4100679 Zeeland van, A.W.J. 5.9 B5.8.1, B5.8.2 

4101670 Zeeland van, C.W.H. 5.5 B5.4.1 

4101668 Zeeland van, J. 5.8 B5.7 

4100594 ZLTO 5.8 B5.7 

4099708 Zon van, N.G. 5.5 B5.4.1 
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Bijlage 5 Zienswijzen in thema’s 

 

Thema 1: Geen opwaardering van de N279 

Thema 2: Verbeterde N279 met 2x1 rijstroken 

Thema 3: N279 met 2x2 rijstroken 

Thema 4: Omleiding Veghel 

Thema 5: Omleiding Helmond 

Thema 6: Andere alternatieven 

Thema 7: Diverse milieuaspecten  

Thema 8: Vervolgproces en overige 
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Thema 1: Geen opwaardering van de N279 

 

 Geen opwaardering N279  

B5.2.1.A Indieners vinden dat meer 

asfalt waarschijnlijk meer 

verkeer zal aantrekken. Dit zal 

de leefbaarheid in Zijtaart niet 

verhogen. Daarnaast is ook de 

luchtkwaliteit in Brabant al zeer 

slecht en het gehalte aan fijnstof 

hoog. 

In het MER worden per deelgebied de 

verkeerseffecten in beeld gebracht. Ten 

behoeve van het MER worden nieuwe 

verkeersanalyses uitgevoerd voor de 

verschillende alternatieven. Uit deze 

verkeersanalyses blijkt hoeveel verkeer 

zich, in de verschillende alternatieven, 

over de N279 Veghel-Asten verplaatst en 

waarin dit verschilt met de autonome 

situatie (waarin de N279 blijft zoals deze 

nu is). Daaruit zal blijken of sprake is van 

een verkeersaantrekkende werking. 

 

Op basis van de verkeersanalyses worden 

de effecten ten aanzien van leefbaarheid 

(waaronder geluid, luchtkwaliteit, 

gezondheid) bepaald. Dit gebeurt voor 

het gehele studiegebied van de N279 

Veghel-Asten. Ook de effecten op 

leefbaarheid ter hoogte van Zijtaart 

worden bepaald. 

 

Voor het thema luchtkwaliteit wordt voor 

de stoffen NO2, PM10 en PM2,5 door 

middel van modelberekeningen de 

verschuiving in blootstelling ter hoogte 

van woningen bepaald voor alle 

alternatieven ten opzichte van de 

referentiesituatie. De verkeerscijfers 

vormen de basis voor alle 

milieuberekeningen. Hierbij wordt 

rekening gehouden met 

achtergrondconcentraties. Er wordt 

getoetst aan de grenswaarden. Roet 

(elementair koolstof, waaronder PM1) 

wordt ook (kwalitatief) beoordeeld in het 

MER. 

 

B5.2.1.B Indieners vinden dat beide 

alternatieven voor het 

deelgebied Aarle-Rixtel-

Helmond grote 

gezondheidsrisico’s opleveren. 

Voor het MER worden de effecten op 

gezondheid van de alternatieven in beeld 

gebracht met de GES-methodiek 

(GezondheidsEffectScreening’). 

Gezondheidseffecten worden langs het 

hele tracé van de N279 tussen Veghel en 
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Asten onderzocht, en dus het deel van 

het tracé tussen Aarle-Rixtel en 

Helmond. 

 

B5.2.1.C Een indiener maakt zich zorgen 

over de ontsluiting van de wijk 

Dierdonk naar andere 

woonwijken in Helmond. 

Indiener stelt dat de wijk 

Dierdonk, met name bij de 

opwaardering van het 

bestaande tracé, geïsoleerd 

komt te liggen. 

In het MER worden per deelgebied de 

verkeerseffecten in beeld gebracht. Dit 

gebeurt dus ook voor de verschillende 

alternatieven rond Dierdonk.  

Hierbij is tevens aandacht voor de 

ontsluiting van de aangrenzende 

woonwijken van de N279 en de 

mogelijke barrièrewerking die de 

opgewaardeerde bestaande weg als ook 

een nieuwe tracé oplevert.  

 

B5.2.1.D Indiener vindt dat het tracé 

Veghel-Asten, op de aansluiting 

op de A50 bij Veghel na, geen 

verbetering behoeft. Indiener is 

niet overtuigd van de noodzaak 

en vindt ook dat de NRD deze 

niet voldoende aantoont. 

De NRD is bedoeld om de 

voorgenomen activiteit aan te kondigen 

en de reikwijdte en het detailniveau van 

het uit te voeren onderzoek te 

beschrijven. In deze NRD zijn de 

achtergrond en doelstelling van de 

voorgenomen activiteit, de te volgen 

procedure en de uitgangssituatie 

beschreven. Het MER is bedoeld om op 

grond van de uitkomsten van de 

verkeersanalyses conclusies te trekken 

over nut en noodzaak en oplossend 

vermogen van de alternatieven. 

 

Ten behoeve van het MER voor de 

N279 Veghel-Asten worden nieuwe 

verkeersanalyses uitgevoerd om actueel 

te zijn. Op basis van deze 

verkeersanalyses worden de aanwezige 

problemen voor de N279 Veghel-Asten 

als geheel en op deelgebied niveau in 

beeld gebracht. 

  

B5.2.2.A Indiener stelt dat de A67 

uitgebreid zou kunnen worden 

tot 2x3 rijstroken. Hierdoor 

kan de N279 Veghel - Asten 

gewoon een tweebaansweg 

blijven  

Indiener stelt dat het 

aanpakken van de 

knooppunten bij Someren en 

Het MER-onderzoek is gericht op de 

aanpassing van de N279 en niet op 

aanpassing van hoofdwegennetwerk 

(A50/A67). Wel wordt in het MER een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd ten 

aanzien van de A67, met 2x3 rijstroken 

tussen knooppunt Leenderheide en 

Asten.  
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Geldrop (en een betere 

doorstroom naar de 

A2/A50/A58) zal leiden tot 

minder verkeer voor op N279. 

 

B5.2.2.A 

B5.2.2.B 

Indiener vindt dat de 

doorstroming op de A67 moet 

worden aangepakt om een 

aanzuigende werking voor het 

vrachtverkeer op de N279 

Veghel - Asten te voorkomen. 

Het MER-onderzoek is gericht op de 

aanpassing van de N279 en niet op 

aanpassing van hoofdwegennetwerk 

(A50/A67). In het MER wordt een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd ten 

aanzien van de A67, met 2x3 rijstroken 

tussen knooppunt Leenderheide en 

Asten. 

De mogelijke verkeersaantrekkende 

werking van (vracht)verkeer wordt in het 

MER onderzocht. Dit gebeurt door te 

kijken naar de intensiteiten en 

samenstelling van het verkeer op de 

N279 en de direct aansluitende wegen 

(rijkswegen, provinciale, stedelijke en 

gemeentelijke wegen). 

 

B5.2.2.C Indiener vraagt aandacht voor 

een adequaat verkeerskundig 

ontwerp met voldoende 

capaciteit voor de aansluiting 

op de A67 zodat de 

doorstroming op de A67 

(Deurneseweg en Floralaan) 

gewaarborgd blijft. 

In het MER wordt rekening gehouden 

met een goede aansluiting op het 

hoofdwegennet, dus ook met een goede 

aansluiting van de N279 op de A67. 

Mocht uit onderzoek blijken dat voor 

een goede aansluiting op de A67 

onvoldoende capaciteit op de N279 is, 

dan dienen daar adequate 

verkeerskundige maatregelen voor 

getroffen te worden.  

 

Daarnaast wordt in het MER rekening 

gehouden met het verleggen van de 

bestaande aansluiting Deurneseweg op 

de N279 bij Asten om de doorstroming 

te verbeteren en de veiligheid nabij de 

aansluiting A67 te vergroten. Hiervoor is 

een ongelijkvloerse kruising ontworpen 

die nog met de omgeving (direct 

aanwonenden) wordt afgestemd. 
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Thema 2: Verbeterde N279 met 2x1 rijstroken 

 

B5.3.A 

B5.3.E 

Indieners stimuleren de provincie 

tot het doorzetten van de 

planvorming voor de N279 Veghel-

Asten, omdat het voor een 

verbeterde doorstroming en 

bereikbaarheid zorgt en voor 

economische groei zal zorgen. Ze 

verzoeken daarbij om zo snel 

mogelijk de knoop door te hakken, 

nadrukkelijk rekening te houden 

met de belangen van de bewoners in 

de wijken en diverse andere 

belanghebbenden en rekening te 

houden met de fileproblematiek op 

de A50.  

De eerstvolgende stap is het 

opstellen van het MER met de 

benodigde beslisinformatie om te 

komen tot een Voorkeursalternatief. 

De effecten worden op het 

schaalniveau van de N279 en op het 

schaalniveau per deelgebied 

beoordeeld. Aan de Stuurgroep is 

het vervolgens om een advies uit te 

brengen aan de Gedeputeerde 

Staten. Gedeputeerde Staten zullen 

naar verwachting in de zomer van 

2017 een besluit nemen over het 

Voorkeursalternatief, waarbij alle 

belangen (zoals bewoners in de 

wijken en diverse andere 

belanghebbenden) worden gewogen. 

Na het vast stellen van het 

Voorkeursalternatief wordt 

vervolgens de ruimtelijke procedure 

in de vorm van een PIP of BP 

opgestart. 

Het uit te voeren onderzoek (voor 

het MER) en de ruimtelijke 

procedures bepalen mede de 

snelheid van de planvorming voor de 

N279 Veghel-Asten. 

 

Onderzoek moet uitwijzen in welke 

mate de aanpassing van de N279 

zorgt voor een verbeterde 

doorstroming en bereikbaarheid. Bij 

het verkeersonderzoek wordt de 

huidige situatie en de autonome 

ontwikkeling (zonder aanpassing van 

de N279) meegenomen. Daarmee 

maakt die informatie onderdeel uit 

van de beslisinformatie.  

 

B5.3.B Indieners vinden dat de aanpassing 

van de N279 Veghel-Asten zorgt 

voor een verbeterde doorstroming.  

 

 

 

Het MER-onderzoek moet uitwijzen 

welk alternatief voor en welke 

varianten zorgen voor een verbeterde 

doorstroming, ontlasting van de A67 

en het beter aansluiten van de 

Peelgemeenten op het snelwegennet.  
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Indieners vinden dat de aanpassing 

van de N279 Veghel-Asten zorgt 

voor een betere bereikbaarheid van 

diverse gemeenten en 

bedrijventerreinen. 

 

Indieners vinden dat de aanpassing 

van de N279 Veghel-Asten de A67 

voor een deel zal ontlasten en de 

Peelgemeenten beter op het 

snelwegennet aansluiten. 

 

 

 

 

B5.3.A Indieners stellen dat de 

Peelgemeenten economisch willen 

groeien. Daar is een goede 

bereikbaarheid voor nodig. De 

aanpassing van de N279 Veghel-

Asten voorziet hierin.  

 

Indieners vinden dat de aanpassing 

van de N279 Veghel-Asten 

onvermijdelijk is om Zuidoost-

Brabant economisch duurzaam op 

de kaart te houden, mede door de 

afwezigheid van treinverkeer. Dit 

maakt een snelle aansluiting in de 

driehoek Eindhoven, Den Bosch en 

Nijmegen mogelijk. 

De eerstvolgende stap is het 

opstellen van het MER met de 

benodigde beslisinformatie om te 

komen tot een Voorkeursalternatief. 

De effecten worden op het 

schaalniveau van de N279 en op het 

schaalniveau per deelgebied 

beoordeeld. Aan de stuurgroep is het 

vervolgens om een advies uit te 

brengen aan de Gedeputeerde 

Staten. Gedeputeerde Staten zullen 

naar verwachting in de zomer van 

2017 een besluit nemen over het 

Voorkeursalternatief. Na het 

vaststellen van het 

Voorkeursalternatief wordt 

vervolgens de ruimtelijke procedure 

in de vorm van een PIP of BP 

opgestart. Het uit te voeren 

onderzoek (voor het MER) en de 

ruimtelijke procedures bepalen 

mede de snelheid van de 

planvorming voor de N279 Veghel-

Asten. 

  

B5.3.C  Indieners vinden dat de concept 

NRD N279 Veghel-Asten een goede 

basis vormt voor de verdere 

uitwerking van het op te stellen 

MER. 

Hartelijk dank voor uw zienswijze. 

Deze basis hanteren wij voor het 

MER.  
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B5.3.E 

 

 

Aansluiting A50: 

 Indieners vragen extra aandacht 

te besteden aan met name de 

(nieuwe of bestaande) 

aansluiting op de A50 bij 

Veghel. Ze vinden dat hiervoor 

een volwaardig onderzoek moet 

komen van meerdere 

alternatieven voor de 

aansluiting.  

 Bij een eventuele realisatie van 

een aansluiting op de A50 

worden zorgen geuit over de 

fileproblematiek die daar 

momenteel al heerst.  

 Bij een eventuele realisatie van 

een aansluiting op de A50, 

dient de Tracéwetprocedure te 

worden doorlopen, hierover 

dient (inhoudelijk en 

procesmatig) te worden 

afgestemd met het ministerie 

dat hierin een formele rol heeft. 

 Indiener vraagt om onderzoek 

naar de aansluiting op de A50 

bij Veghel. 

 Indiener uit zorgen over de 

aansluiting op de A50 in 

verband met bestaande files. 

 

In het MER worden per deelgebied 

en voor het totaal de verkeerseffecten 

in beeld gebracht. Ten behoeve van 

het MER worden nieuwe 

verkeersanalyses uitgevoerd voor de 

verschillende alternatieven. Uit deze 

verkeersanalyses blijkt hoeveel 

verkeer zich, in de verschillende 

alternatieven, over de N279 Veghel-

Asten verplaatst. Op basis van de 

verkeersanalyses worden de effecten 

bepaald. Dit gebeurt voor het gehele 

studiegebied van de N279 Veghel-

Asten.  

 

Het MER geeft de effecten ten 

opzichte van de autonome 

ontwikkeling weer. Files nu en in de 

toekomst worden in beeld gebracht. 

Ook als er niets verandert aan de 

N279.  

 

De A50 behoort echter niet tot het 

studiegebied. Hiervoor moet een 

tracéwetprocedure (inclusief de 

bijhorende onderzoeken) doorlopen 

worden, mocht de omleiding en een 

nieuwe of bestaande aansluiting op 

de A50 als Voorkeursalternatief 

gekozen worden. 

 

B5.3.F De opwaardering van de Zuid-

Willemsvaart van vaarwegklasse II 

naar klasse IV mag niet onmogelijk 

worden gemaakt. Dit vraagt 

afstemming met de 

vaarwegbeheerder (met betrekking 

tot het tracé langs de kanalen en de 

kruising van het tracé met het 

kanaal). 

De wens om rekening te houden met 

de toekomstige uitbreiding van de 

kanalen naar vaarklasse categorie IV 

is veiliggesteld middels een zonering 

van 25 meter om de kanalen in het 

Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro). Tevens is deze eis 

inmiddels vertaald naar een eis in de 

klant eisen specificatie (KES), ten 

behoeve van het verdere 

planvormingsproces.  

Ook wordt met de bruggen over het 

kanaal in de verschillende 

alternatieven en varianten met de 

hoogte rekening gehouden met deze 
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toekomstige uitbreiding naar 

vaarklasse categorie IV.  

De (vaar)wegbeheerder is ook 

betrokken bij de ontwerpsessies en 

er is bilateraal overleg om dit punt op 

acceptabele wijze te ondervangen. 

Hiermee wordt dus rekening 

gehouden. 

B5.3.D Betrek belanghebbenden in proces: 

Vanuit de Helmondse wijken langs 

de N279 wordt gevraagd om in het 

vervolgproces nadrukkelijk de 

bewoners en diverse andere 

belanghebbenden te betrekken en 

rekening te houden met hun 

belangen. 

De regio- en omgevingspartijen zijn 

tussentijds meerdere malen 

betrokken bij de planontwikkeling 

(zoals ontwerpsessies, 

informatiebijeenkomsten en een 

social design-traject). 

 

Met de belangen van de Helmondse 

wijken (en bewoners in het 

algemeen) houdt de stuurgroep 

rekening bij het opstellen van het 

advies aan de Gedeputeerde Staten. 

Gedeputeerde Staten nemen naar 

verwachting in de zomer van 2017 

een besluit over het 

Voorkeursalternatief, waarbij alle 

belangen worden gewogen. 
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Thema 3: N279 met 2x2 rijstroken 

 

B5.4.1.A 

B5.4.1.B 

B5.4.1.C 

Indiener vindt een 

capaciteitsvergroting van de N279 

naar 2x2 rijstroken en een vlottere 

doorstroming door middel van 

ongelijkvloerse kruisingen (tunnels 

of viaducten) noodzakelijk in het 

kader van de leefbaarheid, 

verkeersveiligheid, bereikbaarheid 

en de economie.  

 

Indiener is van mening dat het 

verbreden van de N279 Veghel-

Asten de doorstroming verbetert. 

 

Volgens indiener is de 

bereikbaarheid van de regio slecht, 

in het bijzonder van de dorpen 

Beek en Donk en Gemert. Een 

verbreding van de N279 Veghel-

Asten verbetert de bereikbaarheid.  

 

Indiener stelt dat de 

Peelgemeenten economisch willen 

groeien en daarom een goede 

bereikbaarheid nodig hebben.  

 

Indiener is van mening dat het 

verbreden van de N279 Veghel-

Asten een positief effect op het 

voorkomen van sluipverkeer heeft. 

Uitgangspunt voor de studie is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. De groei van het 

verkeer leidt tot 

doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen. Daarom 

worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee 

wordt ook de veiligheid verbeterd. 

Een toekomstbestendige aanpak 

betekent slim investeren in kruisingen 

en aansluitingen door nu de 

mogelijkheid open te houden om in 

de toekomst 2x2 rijstroken te 

realiseren als dat na intensieve 

monitoring nodig mocht blijken.  

Geactualiseerde verkeersgegevens 

moeten de bijdrage van de 

alternatieven en varianten aan het 

verbeteren van de doorstroming en 

het vergroten van de 

verkeersveiligheid tonen. Effecten van 

de voorgestelde aanpassingen aan de 

N279 worden in het MER in beeld 

gebracht door te kijken naar de 

intensiteiten en samenstelling van het 

verkeer op de N279 en de direct 

aansluitende wegen (rijkswegen, 

provinciale, stedelijke en 

gemeentelijke wegen). Daarnaast 

wordt onder meer gekeken naar de 

leefbaarheid (milieuproblemen). 

B5.4.1.A 

B5.4.1.F 

Indiener stelt dat een 2x2-

baansweg kan dienen als 

alternatieve route bij calamiteiten 

in het verkeer rondom Eindhoven.  

 

Indiener stelt dat vormgeving met 

2x2 rijstroken robuust en 

onontbeerlijk is om te voldoen aan 

de genoemde doelstellingen en om 

de knelpunten aan de oostzijde 

van de Brainportregio op te 

heffen.  

 

Uitgangspunt voor de studie is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. De groei van het 

verkeer leidt tot 

doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen. Daarom 

worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee 

wordt ook de veiligheid verbeterd.  
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In het Bidbook Bereikbaarheid 

Zuid-Nederland is immers 

afgesproken dat het verkeer uit de 

driehoek Eindhoven, Veghel en 

Helmond (Brainportregio) zo veel 

mogelijk wordt afgewikkeld via de 

A67, A50 en N279.  

 

Indiener is van mening dat de 

lange provinciale verbindingsweg 

van 2x1 baans tussen de A50 en de 

A67 van 40 km nog steeds te 

kwetsbaar is om deel uit te kunnen 

maken van de robuuste 

hoofdinfrastructuur in de regio 

Eindhoven-Helmond-Veghel.  

 

Volgens indiener is 2x1 geen 

duurzame oplossing voor de 

mobiliteitsproblemen rond 

Eindhoven en de Peel. 

Een toekomstbestendige aanpak 

betekent slim investeren in kruisingen 

en aansluitingen door nu de 

mogelijkheid open te houden om in 

de toekomst 2x2 rijstroken te 

realiseren als dat na intensieve 

monitoring nodig mocht blijken.  

 

De projectscope is gericht op het 

oplossen van problemen op de N279 

Veghel-Asten en niet op wegen die 

buiten deze scope vallen zoals het 

verkeer rondom Eindhoven.  

Geactualiseerde verkeersgegevens 

moeten de bijdrage van de 

alternatieven en varianten aan het 

verbeteren van de doorstroming en 

het vergroten van de 

verkeersveiligheid tonen. Effecten van 

de voorgestelde aanpassingen aan de 

N279 worden in het MER in beeld 

gebracht door te kijken naar de 

intensiteiten en samenstelling van het 

verkeer op de N279 en de direct 

aansluitende wegen (rijkswegen, 

provinciale, stedelijke en 

gemeentelijke wegen). 

Daarnaast worden diverse 

gevoeligheidsanalyses uitgevoerd, 

onder andere naar het afwikkelingen 

van het verkeer binnen de driehoek 

Veghel-Asten-Eindhoven naar de 

N279, A50, A67 en A2. 

 

B5.4.1.C 

B5.4.1.D 

Indiener is van mening dat het 

verbreden van de bestaande weg 

de minste milieuproblemen 

oplevert ten opzichte van een 

omleiding om Dierdonk. 

Uitgangspunt voor de studie is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken.  

In het MER worden de 

milieueffecten van de bestaande weg 

(niet verbreed) en ’omleiding 

Helmond’ naast elkaar in beeld 

gebracht. Gedeputeerde Staten 

maken een afweging na advies van de 

Stuurgroep. 
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B5.4.1.A Volgens indiener maakt verbreding 

van de N279 Veghel-Asten het 

mogelijk om (vracht)verkeer in te 

halen. Nu leidt het inhaalverbod 

tot oponthoud en ergernis bij 

weggebruikers. 

 

Het is volgens indiener verstandig 

om te anticiperen op de toekomst, 

waarin de weg aantrekkelijker is 

voor (vracht)verkeer. 

 

Indiener zegt dat meer asfalt de 

drukte oplost. 

 

Indiener vindt dat het 

optimaliseren van 2x1 baans en 

later alsnog ombouwen naar 2x2 

onnodig veel geld en ergernis kost. 

 

Verbreding is volgens indiener 

nodig om Helmond nog enigszins 

een goede ontsluiting te geven. 

 

Indiener is van mening dat een 

2x2 uitvoering beter aansluit op 

het noordelijke gedeelte van de 

N279 tussen 's-Hertogenbosch en 

Veghel dat met 2x2 rijstroken 

wordt vormgegeven. 

 

Indiener vindt de huidige 

verandering op het tracé Den 

Bosch-Veghel een enorme 

verbetering. 

 

Volgens indiener ligt Helmond nu 

in een isolement en er is geen 

zinnige reden denkbaar wat een 

gegronde aanpak tot het maken 

van een vierbaansweg tussen 

Veghel en aansluiting op de A67 

tegen zou kunnen of mogen 

houden. Op basis van een 

Koninklijk Besluit zou elke 

inspraakprocedure de kop in 

moeten worden gedrukt. 

In het MER worden alternatieven 

met 2x1-rijstroken uitgewerkt. Er 

wordt een basis gelegd door te 

realiseren wat nu en de komende 15 

jaar nodig is voor verbetering van de 

doorstroming en de 

verkeersveiligheid voor (vracht) 

verkeer. De groei van het verkeer 

leidt tot doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen. Daarom 

worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee 

wordt ook de veiligheid verbeterd. 

Een toekomstbestendige aanpak 

betekent slim investeren in kruisingen 

en aansluitingen door nu de 

mogelijkheid open te houden om in 

de toekomst 2x2 rijstroken te 

realiseren als dat na intensieve 

monitoring nodig mocht blijken.  

 

 



 

Reactienota behorende bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel-Asten 60 

B5.4.1.A 

B5.4.1.C 

Indiener stelt dat het verkeer 

dagelijks vastloopt in de spits bij de 

verschillende rotondes en de 

stoplichten bij Keldonk. Dit 

veroorzaakt onnodige schade aan 

het milieu. 

 

Indieners willen onderzocht 

hebben of een verdubbeling van 

het aantal rijbanen leidt tot een 

extra verkeersaanzuigende werking 

van het verkeer. Verder zou 

onderzocht moeten worden wat 

het effect is op de 

verkeersbewegingen door de 

kernen van Laarbeek, en kernen 

van andere gemeenten (zoals 

Mariahout en Aarle-Rixtel). Ook 

moet onderzocht worden wat het 

effect is op de milieubelasting en 

leefbaarheid. 

 

In het MER worden alternatieven 

met 2x1-rijstroken uitgewerkt. Er 

wordt een basis gelegd door te 

realiseren wat nu en in de komende 

15 jaar nodig is voor verbetering van 

de doorstroming en de 

verkeersveiligheid.  

 

In het kader van het MER worden 

nieuwe verkeersanalyses uitgevoerd 

om actueel te zijn. Effecten van de 

voorgestelde aanpassingen aan de 

N279 worden in het MER in beeld 

gebracht door te kijken naar de 

intensiteiten en samenstelling van het 

verkeer op de N279 en de direct 

aansluitende wegen (rijkswegen, 

provinciale, stedelijke en 

gemeentelijke wegen). Daarnaast 

wordt onder meer gekeken naar 

leefbaarheid (milieuproblemen), 

verkeersveiligheid, 

bereikbaarheid/verbetering van de 

doorstroming en effecten op het 

onderliggend wegennet. 

 

B5.4.1.A 

B5.4.1.F 

Indiener stelt dat Smart Mobility 

pas bij een 2x2 baansweg optimaal 

kan worden benut. 

 

Indiener is van mening dat de 

N279 Veghel-Asten als 2x2 

baansweg moet worden uitgevoerd 

inclusief de aanpak van de 

knelpunten op de N615. 

 

Indiener vindt dat naast het 

verbreden van de N279 Veghel-

Asten de verkeersproblemen op 

de Gemertseweg te Beek en Donk 

moeten worden opgelost. 

 

De mogelijkheden van smart mobility 

op de N279 worden door middel van 

pilots en experimenten verkend. 

Indien deze pilots succesvol blijken, 

moet de N279 snel geschikt gemaakt 

kunnen worden voor deze 

toepassingen en verder kunnen 

meegroeien met de ontwikkelingen 

op het gebied van smart mobility. Zo 

vindt momenteel overleg plaats met 

het bedrijfsleven over mogelijkheden 

van kruispuntprioritering in Veghel. 

Dit vraagt om een goede monitoring 

van de effecten op het verkeer.  

 

De projectscope is gericht op het 

oplossen van problemen op de N279 

Veghel-Asten. Daarbij wordt gekeken 

naar de effecten op het onderliggend 

wegennet en toeleidende wegen.  
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B5.4.1.A 

B5.4.1.E 

Indiener ziet graag een verbreding 

van de N279 Veghel-Asten met 

minimaal 90 km/u. 

Uitgangspunt voor de studie is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. De groei van het 

verkeer leidt tot 

doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen. Daarom 

worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee 

wordt ook de veiligheid verbeterd. 

Een toekomstbestendige aanpak 

betekent slim investeren in kruisingen 

en aansluitingen door nu de 

mogelijkheid open te houden om in 

de toekomst 2x2 rijstroken te 

realiseren als dat na intensieve 

monitoring nodig mocht blijken. 

De provincie hanteert als 

uitgangspunt voor de N279 Veghel-

Asten dat het een 80 km/uur weg 

blijft, vanwege de verkeersfunctie en 

huidige vormgeving van de weg. De 

ontwerpen worden opgesteld op basis 

van dit uitgangspunt. Er is geen 

aanleiding om de maximum snelheid 

te verhogen. 

 

B5.4.1.A 

B5.4.1.C 

Volgens indiener geeft een 

uitvoering van 2x2 met een 

verdiept liggende weg minimaal 

geluidsoverlast in de wijk 

Dierdonk. 

 

Indiener wil wel verbreding, maar 

geen omleiding bij Dierdonk. Het 

tracé tussen Dierdonk en 

Helmond is prima verdiept aan te 

leggen (is al deels het geval). Dit is 

voor de natuur de minst 

bezwarende wijze en de wijk 

Dierdonk heeft er nauwelijks meer 

last van.  

 

In het MER worden alternatieven 

onderzocht die bijdragen aan de 

doelstelling van de opwaardering van 

de N279, de verbetering van de 

doorstroming en verkeersveiligheid. 

Daarbij geldt als uitgangspunt de 

N279 op maaiveld, met 2x1 

rijstroken. De invloed van de 

alternatieven wordt inzichtelijk 

gemaakt, waarbij gekeken wordt naar 

mitigerende en compenserende 

maatregelen (die de effecten 

verkleinen) om aan wet- en 

regelgeving te voldoen. Tevens 

worden de kosten in beeld gebracht. 
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B5.4.1.C 

B5.4.1.D 

Indiener pleit voor zorgvuldigheid, 

met respect voor landschap en 

natuur want dat is ook een 

kwaliteit van de mainport die van 

elementaire waarde is voor 

plezierig wonen in de vrije tijd. 

Effecten van de voorgestelde 

aanpassingen aan de N279 worden in 

het MER in beeld gebracht door te 

kijken naar de intensiteiten en 

samenstelling van het verkeer op de 

N279 en de direct aansluitende 

wegen (rijkswegen, provinciale, 

stedelijke en gemeentelijke wegen). 

Daarnaast wordt onder meer gekeken 

naar leefbaarheid (milieuproblemen), 

landschap en natuur. 

 

In het MER wordt ook inzicht 

gegeven in de mogelijke 

natuurcompensatie, 

geluidmaatregelen en overige 

mitigerende en of compenserende 

maatregelen om negatieve effecten te 

voorkomen. 

 

B5.4.1.D Volgens indiener zal ter 

compensatie van toegebrachte 

schade aan de bestaande 

natuurgebieden, tegelijk ook 

nieuwe natuurgebieden moeten 

worden gerealiseerd/aangelegd. 

In het MER wordt inzicht gegeven in 

de mogelijke natuurcompensatie, 

geluidmaatregelen en overige 

mitigerende en of compenserende 

maatregelen om negatieve effecten te 

voorkomen. 

B5.4.2.A 

B5.4.2.B 

Indieners zijn van mening dat nut 

en noodzaak van een 2x2 weg niet 

is aangetoond. 

 

Indiener is van mening dat het 

verbreden van de N279 Veghel-

Asten een verspilling van 

belastinggeld is (door het 

ontbreken van nut en noodzaak). 

 

Indiener stelt dat een 2x1 weg met 

ongelijkvloerse kruisingen 

voldoende capaciteit heeft om de 

toekomstige verkeersstromen te 

verwerken. Een verdubbeling naar 

2x2 rijstroken is daarom niet 

nodig. 

Geactualiseerde verkeersgegevens 

moeten de bijdrage van de 

alternatieven en varianten aan het 

verbeteren van de doorstroming en 

het vergroten van de 

verkeersveiligheid tonen. 

Uitgangspunt voor het MER is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. De groei van het 

verkeer leidt tot doorstromings-

problemen bij aansluitingen en 

kruisingen. Daarom worden deze 

aangepakt en ongelijkvloers gemaakt. 

Hiermee wordt ook de veiligheid 

verbeterd. Een toekomstbestendige 

aanpak betekent slim investeren in 

kruisingen en aansluitingen door nu 

de mogelijkheid open te houden om 

in de toekomst 2x2 rijstroken te 

realiseren als dat na intensieve 

monitoring nodig mocht blijken.  
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B5.4.2.A 

B5.4.2.C 

B5.4.2.D 

B5.4.E 

Indiener stelt dat het verbreden 

van de N279 Veghel-Asten meer 

verkeer zal aantrekken, wat de 

leefomgeving rond het traject 

Asten -Veghel verslechtert. 

 

Indiener stelt dat een verbreding 

van de N279 Veghel-Asten zal 

leiden tot gezondheidsproblemen, 

fijnstof en stankklachten in 

nabijgelegen woonwijken. 

 

Volgens indiener blijft het 

natuurgebied volledig intact 

wanneer het tracé niet wordt 

verbreed. 

 

Indiener is van mening dat als de 

N279 Veghel-Asten wel verbreed 

wordt, dan alleen wanneer 

afdoende maatregelen worden 

getroffen tegen geluidsoverlast en 

dergelijke in Brouwhuis, Rijpel en 

Dierdonk. Ook de bereikbaarheid 

van omliggende dorpen en natuur 

mag niet aangetast worden. 

 

Indiener vindt dat er onvoldoende 

beschermende maatregelen zijn 

voor de bewoners van Brabanthof 

en Zeelandhof. 

Uitgangspunt voor het MER is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. 

 

De mogelijke aantrekkende werking 

van (vracht)verkeer wordt in het MER 

in beeld gebracht door te kijken naar 

de intensiteiten en samenstelling van 

het verkeer op de N279 en de direct 

aansluitende wegen (rijkswegen, 

provinciale, stedelijke en 

gemeentelijke wegen). 

 

In het MER wordt inzicht gegeven in 

de veranderingen voor de 

leefbaarheid (lucht, geluid, 

gezondheid), natuur en 

bereikbaarheid. De benodigde 

mitigerende maatregelen om 

minimaal aan wettelijke vereisten te 

voldoen worden opgenomen. 

 

 

B5.4.2.A 

B5.4.2.B 

B5.4.2.F 

Volgens indiener is 2x2 

voorbereiden niet nodig omdat de 

A67 wordt aangepakt, wat de 

huidige situatie zal verbeteren.  

Uitgangspunt voor het MER is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. Waarbij het 

MER-onderzoek gericht is op de 

aanpassing van de N279 en niet op 

aanpassing van hoofdwegennetwerk 

(A50/A67). In het MER wordt wel 

een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 

ten aanzien van de A67, met 2x3 

rijstroken tussen knooppunt 

Leenderheide en Asten. 
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B5.4.2.A Indiener stelt dat in de 

uitvoeringsplannen nieuwe 

kunstwerken worden ontworpen 

op basis van 2x2 rijstroken. Hierbij 

zal rekening worden gehouden 

met verwerving van de benodigde 

gronden. Met deze werkwijze zal 

afbreuk worden gedaan aan de 

toekomstige rechten van indiener 

om op te kunnen komen voor zijn 

belangen. 

Uitgangspunt voor het MER is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. In de NRD is 

aangegeven dat het voornemen is op 

de N279 in te richten als een 2x1 weg 

waarbij nieuwe kunstwerken 

toekomstbestendig worden 

ontworpen op basis van een 2x2 weg.  

 

Na het vaststellen van het 

Voorkeursalternatief wordt gestart 

met PIP/Bestemmingsplan. Op het 

moment dat het ruimtelijk plan ter 

visie ligt kunt u inspreken. 

Grondverwerving volgt daarna. 

B5.4.2.H Er is verbazing bij indieners over 

de continue lobby van het 

bedrijfsleven in Gemert en 

Helmond. 

Hartelijk dank voor uw reactie. Deze 

zienswijze wordt ter kennisgeving 

aangenomen. 
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Thema 4: Omleiding Veghel 

 

B5.5.1.A Indiener is van mening dat de 

doorstroming tussen Veghel en 

Asten negatief wordt beïnvloed 

door een omleiding bij Zijtaart. 

In het MER wordt de invloed van de 

omleiding Zijtaart op de doorstroming 

van de opgewaardeerde N279 Veghel- 

Asten onderzocht. Dan wordt duidelijk 

wat de effecten zijn. 

 

B5.5.1.B Indiener vreest dat een 

omleiding Veghel sluipverkeer 

aantrekt in en om Zijtaart.  

 

Indiener is van mening dat ten 

opzichte van de huidige route 

door Veghel de omleiding om 

Veghel een aantal kilometers 

langer is. In samenhang met de 

aantrekkingskracht op 

gebiedsvreemd verkeer, wordt 

door indiener gevreesd dat dit er 

uiteindelijk toe zal leiden dat 

filevorming optreedt op de 

aansluitende wegen. 

 

Indiener vreest dat een 

omleiding bij Veghel tot extra 

sluipverkeer leidt in Mariahout. 

Dit verkeer zal o.a. via Corsica, 

de Veghelsedijk en de 

Mariastraat richting Lieshout 

rijden. Dit heeft een sterk 

negatieve invloed op de 

leefbaarheid vanwege grote 

toename van uitstoot van 

schadelijke stoffen, lawaai, 

trillingen etc. 

 

In het MER wordt door middel van 

verkeersberekeningen de problematiek 

op de N279 in kaart gebracht. Ook 

worden de effecten onderzocht voor 

herkomst- en bestemmingsverkeer. 

Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt of 

er knelpunten ontstaan op de 

toeleidende wegen naar de N279. 

Verbindingen worden zoveel mogelijk 

intact gehouden en waar mogelijk 

hersteld. 

B5.5.1.C Indiener stelt dat er een 

tweedeling van het dorp 

Mariahout dreigt door het 

drukke (vracht-)verkeer bij een 

omleidingsvariant om Veghel. 

 

In het MER worden de effecten van de 

verschillende alternatieven in beeld 

gebracht, waaronder de gevolgen voor 

verkeer, geluid en lucht.  
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B5.5.1.D Volgens indiener is de omleiding 

om Veghel, circa. 4 keer zo lang 

dan de rechtstreekse route langs 

het kanaal door Veghel. 

De alternatieven worden onderling op 

een breed scala aan aspecten en criteria 

met elkaar vergeleken. Zowel voor het 

bestaande tracé door Veghel als voor 

de omleidingen worden de 

milieuaspecten in kaart gebracht.  

B5.5.1.H Indiener is van mening dat een 

keuze voor de omleiding om 

Veghel niet strookt met de 

structuurvisie van de gemeente 

Veghel. Bij de aanleg van 

bedrijventerrein Doornhoek is 

een essentiële open ruimte 

toegevoegd als buffer tussen het 

woongebied en het 

bedrijventerrein. Deze buffer 

werd actief ontwikkeld voor 

regionale waterberging, eventueel 

in combinatie met duurzame 

landbouw, recreatie en werken 

en wonen. De omleiding om 

Veghel doorsnijdt dit 

buitengebied. 

 

Het beleid van gemeenten worden 

afgestemd met het beleid van de 

provincie. De aspecten landbouw, 

water(berging), landschap worden in 

het MER betrokken. Hierdoor wordt 

inzicht verkregen in de gevolgen van de 

omleiding Veghel. 

B5.5.1.I Indien wordt gekozen voor een 

omleiding om Veghel dan staat 

dit volgens indiener haaks op de 

uitgesproken ambities 

betreffende een intelligente 

provinciale weg. De omleiding 

om Veghel heeft een traject met 

diverse bochten voor een deel in 

een verdiepte ligging waardoor 

het logische ‘rechtdoor-verkeer’ 

hier niet mogelijk is. 

Het ontworpen tracé voldoet aan de 

gestelde ontwerprichtlijnen. De ligging 

is zo gekozen om zo min mogelijk 

open gebied te doorsnijden. Binnen de 

gestelde ontwerprichtlijnen is het 

doorvoeren van innovatieve 

maatregelen om te komen tot een 

intelligente weg nog steeds mogelijk. 

De mogelijkheden van smart mobility 

op de N279 worden door middel van 

pilots en experimenten verkend. 

Indien deze pilots succesvol blijken, 

moet de N279 snel geschikt gemaakt 

kunnen worden voor deze 

toepassingen en verder kunnen 

meegroeien met de ontwikkelingen op 

het gebied van smart mobility. Zo vindt 

momenteel overleg plaats met het 

bedrijfsleven over mogelijkheden van 

kruispuntprioritering in Veghel. Dit 

vraagt om een goede monitoring van 

de effecten op het verkeer.  
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B5.5.1.B  

B5.5.1.C  

 

Indiener is van mening dat de 

afslag bij Zijtaart niet nodig is en 

stelt de vraag wie er überhaupt 

van de afslag gebruik gaat maken. 

Daarnaast vreest indiener dat de 

omleiding sluipverkeer aantrekt 

in en om Zijtaart met als gevolg 

hinder in de vorm van 

geluidsoverlast, trillingen, 

gezondheid, fijnstof, externe 

veiligheid, uitzicht, aantasting van 

het kleinschalig 

cultuurlandschap. Indiener gaat 

ervan uit dat in deze variant 

gekozen wordt voor geluidsarm 

asfalt en andere voorzieningen 

om de geluidhinder voor 

omwonenden te beperken. Als 

er een omleiding komt, horen 

meer alternatieven te worden 

onderzocht. 

In het MER wordt door middel van 

verkeersberekeningen de problematiek 

op de N279 in kaart gebracht. Daarbij 

wordt inzichtelijk welke toe en afnames 

er optreden in de verkeersintensiteiten 

op het onderliggende wegennet. Of er 

dan sprake is van meer verkeer in 

Mariahout blijkt uit deze berekeningen. 

Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt of 

er knelpunten ontstaan op de 

toeleidende wegen naar de N279. 

Verbindingen worden zoveel mogelijk 

intact gehouden en waar mogelijk 

hersteld. 

 

In het MER worden de effecten van de 

verschillende alternatieven in beeld 

gebracht, waarbij de gevolgen voor 

onder andere verkeer, gezondheid, 

geluid en lucht in beeld helder worden. 

Als er sprake is van overschrijdingen 

van grenswaardes zullen ook passende 

compenserende en mitigerende 

maatregelen worden bepaald. 

Geluidsarm asfalt kan een mitigerende 

maatregel zijn. 

 

B5.5.1.E 

 

Als de omleiding verdiept of in 

een tunnel wordt aangelegd, is er 

volgens indiener mogelijk 

minder geluidhinder en een 

minder grote aantasting van het 

uitzicht, maar zijn er wel meer 

trillingen en kan er schade 

ontstaan aan bestaande 

bebouwing. 

 

In het MER wordt het aspect trillingen 

onderzocht. Onderzoek/studie zal 

moeten uitwijzen in hoeverre sprake is 

van overlast. 
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B5.5.1.F Indieners vinden het bedrag van 

265 miljoen euro ten behoeve 

van de plannen voor een 

omleiding N279 bij 

Veghel/Zijtaart een verkwisting 

van overheidsbudget. Indieners 

verzoeken om het beschikbare 

budget te besteden aan 

verbeteringen voor de 

doorstroom van het dagelijks 

verkeer op het tracé van de 

huidige N279 Veghel-Helmond 

en verder. Er zijn daar zeker 

logische en inpasbare 

oplossingen mogelijk. 

 

In het MER zullen zowel de bestaande 

tracés als omleidingen worden 

onderzocht op de te nemen 

maatregelen en de daarbij behorende 

kosten. De kosten worden 

meegenomen in de afweging van het 

voorkeursalternatief. Gedeputeerde 

Staten maken een afweging na advies 

van de Stuurgroep. 

B5.5.1.G Bij de omleiding zijn nieuwe op- 

en afritten vanaf de A50 

opgenomen, wat volgens 

indiener tot gevolg heeft dat het 

verkeer op de A50 nog eerder 

gaat stagneren.  

 

Indiener vindt dat het nog niet 

duidelijk is of en op welke wijze 

Rijkswaterstaat invulling zal 

geven aan een nieuwe aansluiting 

op de A50, of dat gebruik 

gemaakt moet worden van de 

reeds bestaande aansluitingen op 

de A50. 

 

Indiener vindt dat de A50 

bijzonder druk is en de capaciteit 

van die weg wordt nagenoeg 

volledig benut. Hierdoor staan 

daar regelmatig files. 

Desondanks vormt de A50 

onderdeel van de omleiding van 

Veghel zonder dat de capaciteit 

verbeterd wordt in de 

voorliggende NRD. Daardoor 

worden de problemen op de 

A50 vergroot en is de omleiding 

feitelijk geen reële oplossing. 

 

Ten aanzien van een aansluiting op de 

A50 worden de effecten in beeld 

gebracht via het verkeersonderzoek. 

Daaruit komt hoeveel verkeer er extra 

op de A50 komt en of dit leidt tot extra 

congestie. In de MER-fase wordt naast 

de verkeersstudie met een regionaal 

verkeersmodel rekening gehouden met 

een detailstudie voor Veghel 

(optimalisatiemogelijkheden 

alternatieven en studie naar de 

aansluiting op de A50 en de gevolgen 

hiervan). Hieruit zal moeten gaan 

blijken wat de beste oplossing voor de 

omleiding Veghel wordt. Er vindt 

nauwe afstemming plaats tussen de 

Provincie en RWS over dit onderzoek 

waarbij ook gekeken wordt naar 

oplossend vermogen van zowel een 

nieuwe dan wel de bestaande 

aansluiting Eerde en aansluiting Veghel 

en het tussenliggende wegvak 
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 Bestaande tracé Veghel  

B5.5.2.A Indiener vindt het oplossend 

vermogen van de bestaande weg 

in Veghel zeer beperkt, met 

name door de inklemming van 

de weg tussen de Zuid-

Willemsvaart en de bestaande 

bebouwing (industrie, 

woningbouw). De genoemde 

beperkte maatregelen kunnen 

nooit een toekomstbestendige 

oplossing bieden. 

 

Het alternatief ‘opwaardering bestaand 

tracé Veghel’ wordt onder andere 

beoordeeld op capaciteit ruimtelijke 

inpassing. Of het genoemde alternatief 

een toekomstbestendige oplossing is, 

zal blijken uit het MER-onderzoek. 

 

B5.5.2.B 

B5.5.2.E 

Indiener stelt dat de nu al 

aanwezige geluidsoverlast en 

aantasting van de 

volksgezondheid door fijnstof bij 

optimalisatie van het bestaande 

tracé onaanvaardbaar groot 

wordt voor een groot deel van de 

Veghelse bevolking. 

De alternatieven uit de NRD worden 

in het MER op onder andere de 

aspecten geluid, luchtkwaliteit en 

volksgezondheid (Gezondheids Effect 

Screening) onderzocht. Een onderlinge 

vergelijking van de alternatieven en hun 

milieueffecten en een vergelijking met 

de referentiesituatie (huidige situatie 

met autonome ontwikkeling) komen in 

het MER aan de orde. Ook wordt 

ingegaan op mogelijke aanvullende 

(mitigerende) maatregelen om 

negatieve effecten te 

beperken/voorkomen.  

 

B5.5.2.C Indiener stelt dat verkeer op de 

Sweenslag, Hoolstraat en 

Reibroekweg bij Zijtaart bij 

optimalisatie van het bestaande 

tracé een sluiproute blijft naar de 

A50 en Doornhoek. 

Of bij het alternatief ‘opwaardering 

bestaand tracé Veghel’ de route naar 

de A50 en Doornhoek via de 

Sweenslag, Hoolstraat en Reibroekweg 

een sluiproute blijft, zal het 

verkeersonderzoek moeten uitwijzen. 

Dit onderzoek brengt ook de effecten 

van de opwaardering van de N279 op 

het onderliggend wegennet in beeld. 
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Thema 5: Omleiding Helmond 

 

 Deelgebied Aarle-Rixtel-Helmond 

(Dierdonk) 

 

B5.5.1.B Indiener stelt dat er geen structurele 

verkeersproblemen worden ervaren 

die grondslag zouden bieden voor 

een andere oplossing dan het 

optimaliseren van het bestaand tracé 

door Helmond.  

 

Indieners geven aan dat door de 

realisatie van de omleiding 

Dierdonk bewoners worden 

afgesloten van een directe 

verbinding naar Aarle-Rixtel. 

 

Indiener stelt dat door de omleiding 

Dierdonk als een eiland wordt 

omgeven door ontsluitingswegen. 

In het MER wordt door middel van 

verkeersanalyses de problematiek 

op de N279 in kaart gebracht. 

Daarbij worden de verkeerskundige 

en milieueffecten aan de hand van 

het beoordelingskader in beeld 

gebracht. Met die beslisinformatie 

wordt een integrale afweging 

gemaakt tussen een omleiding en 

het bestaande tracé door Helmond. 

In het MER wordt ook in gegaan op 

de gevolgen van het opheffen van 

verbindingen met mogelijke 

compenserende maatregelen 

daarvoor. 

 Indiener vindt dat de 

geprognotiseerde capaciteit door het 

huidige tracé door Helmond goed 

verwerkt wordt indien bestaande 

gelijkvloerse kruisingen omgezet 

worden naar ongelijkvloerse 

kruisingen. 

 

In het MER worden ongelijkvloerse 

kruisingen op het bestaande tracé 

door Helmond onderzocht. De 

resultaten worden in het MER 

gepresenteerd. 

B5.5.1.K Indiener vindt het nu niet nodig 

reeds een beslissing te nemen over 

het wel of niet aanleggen van een 

omleiding Dierdonk gezien de te 

verwachten verkeersintensiteiten. 

In het MER worden bij de 

beoordeling van de verschillende 

alternatieven de 

verkeersintensiteiten uit de 

geactualiseerde verkeersanalyses 

meegenomen in de afweging van de 

alternatieven. Hierbij wordt gekeken 

naar de periode tot 2030. 

Gedeputeerde Staten maken de 

afweging na advies van de 

Stuurgroep. 

Uitgangspunt voor de studie is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. De groei van het 

verkeer leidt tot 

doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen.  
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Daarom worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee 

wordt ook de veiligheid verbeterd. 

Een toekomstbestendige aanpak 

betekent slim investeren in 

kruisingen en aansluitingen door nu 

de mogelijkheid open te houden om 

in de toekomst 2x2 rijstroken te 

realiseren als dat na intensieve 

monitoring nodig mocht blijken.  

 

B5.5.1.L Indiener is van mening dat nut en 

noodzaak van een omleiding bij 

Dierdonk onduidelijk is. 

In het MER wordt met een 

probleemanalyse specifiek ingegaan 

op het nut en de noodzaak van de 

opwaardering van de N279. Het 

doelbereik van de alternatieven volgt 

uit de effectbeschrijving. Het 

verschil in doelbereik en andere 

milieueffecten tussen ´opwaardering 

bestaand tracé Helmond´ en 

´omleiding Helmond´ worden in 

het MER gepresenteerd.  

 

B5.5.1.M Volgens de indiener heeft het plan 

om de N279 veiliger te maken door 

de kruisingen ongelijkvloers te 

maken en eventueel fietstunnels of 

fietsviaducten aan te leggen, de 

voorkeur boven een omleiding om 

Dierdonk. 

 

In het MER komen beide varianten 

aan bod: het huidige tracé en de 

omleiding. Het verbeteren van de 

veiligheid is een doel van 

Gedeputeerde Staten. Naast het 

verbeteren van de doorstroming. 

Op basis van de beslisinformatie in 

het MER adviseert de stuurgroep 

Gedeputeerde Staten welk 

alternatief de voorkeur heeft. 

 

B5.5.1.N Indiener vraagt om bij de 

planvorming de kosten en het effect 

op de leefomgeving zo beperkt 

mogelijk te houden. 

De kosten en de effecten op de 

leefomgeving worden in het MER in 

beeld gebracht.  
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B5.5.1.O Indiener is van mening dat bij de 

realisatie van een omleiding wordt 

gevreesd voor aantasting van het 

woongenot, uitzicht, veiligheid, 

waardevermindering van het 

eigendom en een overbelaste 

verkeerssituatie, welke tot 

uitdrukking komt in geluid- geur- 

trilling- en milieuhinder (fijnstof). 

Bij het bepalen van de effecten van 

de verschillende alternatieven en 

varianten worden onder ander 

geluid- geur- trilling- en milieuhinder 

(fijnstof) meegenomen. Ook deze 

informatie draagt bij aan een 

afgewogen keuze. Indien sprake is 

van hinder, worden maatregelen 

getroffen om te voldoen aan de 

wettelijke normen.  

 

B5.5.1.P Indieners zijn van mening dat het 

verkeersbelang niet in een goede 

verhouding staat ten opzichte van de 

gezondheid van bewoners. 

 

Indiener stelt dat de keuze voor een 

omleiding negatieve effecten heeft 

voor (recent aangelegde) natuur, 

flora en fauna, de Bakelse Beemden 

(als waterwingebied), het 

recreatiegebied en de Grootelse 

heide. 

 

Naast de effecten op verkeer 

worden in het MER ook 

milieueffecten in beeld gebracht. Zo 

wordt gekeken naar effecten op de 

leefomgeving waaronder 

luchtkwaliteit, geluidsoverlast, 

trillingen, gezondheid, aantasting en 

doorsnijding van (cultuur)landschap, 

natuur-, landbouw en 

recreatiegebieden (bijvoorbeeld 

Bakelse Beemden en de Grootelse 

Heide). Al deze effectbepalingen 

vormen de beslisinformatie op basis 

waarvan de stuurgroep advies over 

het Voorkeursalternatief geeft aan 

Gedeputeerde Staten.  

 

B5.5.1.T Indieners stellen dat buurtschap De 

Wolfsputten op de Heikant 

nagenoeg verdwijnen zal, veel 

historische boerderijen zullen 

geamoveerd worden en het 

waardevolle gebied zal volledig 

verdwijnen. 

Cultuurhistorische effecten maken 

integraal deel uit van de 

effectbepaling in het MER. Op basis 

van de beslisinformatie in het MER 

geeft de stuurgroep advies over het 

Voorkeursalternatief aan 

Gedeputeerde Staten, waarna 

Gedeputeerde Staten besluiten over 

het Voorkeursalternatief. 
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B5.5.1.Q Indiener vindt een omleiding om 

Dierdonk een te grove ingreep en 

aantasting (geluidsbelasting) van het 

gebied ten oosten van Dierdonk en 

niet verdedigbaar. 

 

Indiener vindt dat bij optimalisatie 

bestaand tracé door Helmond de 

geluidswerende voorzieningen 

moeten worden aangepast. De 

geluidsbelasting op het pand van 

indiener bleek in 200B5 57dB(A) te 

zijn waar 50 dB(A) de bovengrens 

is. Er zijn destijds geen maatregelen 

genomen deze situatie te verbeteren. 

In de mogelijk nieuwe situatie zullen 

wel voldoende maatregelen 

genomen moeten worden. 

 

In het project MER wordt 

nadrukkelijk aandacht besteed aan 

de natuur, landschap, water, 

landbouw, geluidseffecten, etc. 

Zowel voor ´opwaardering van het 

bestaande tracé Helmond´ als 

´omleiding Helmond´. Tevens 

worden mitigerende maatregelen 

bepaald om aan de geldende wet- en 

regelgeving te voldoen. 

B5.5.1.E Indiener stelt dat als de omleiding 

verdiept of in een tunnel wordt 

aangelegd, er mogelijk minder 

geluidhinder en een minder grote 

aantasting van het uitzicht is, maar 

zijn er wel meer trillingen en kan er 

schade ontstaan aan bestaande 

bebouwing. 

In het MER wordt het aspect 

trillingen naast ook aspecten als 

geluid en landschap onderzocht. Dit 

leidt tot beslisinformatie op basis 

waar van een integrale afweging 

gemaakt wordt. Onderzoek/studie 

zal moeten uitwijzen welke impact 

de omleiding heeft en of 

maatregelen nodig zijn om minimaal 

aan de wettelijke vereisten voor 

onder andere geluid te voldoen. 

 

B5.5.1.S De hoge kosten voor het opkopen 

van de gronden kunnen volgens 

indiener beter benut worden om het 

bestaande tracé in zijn geheel om 

Dierdonk te verdiepen en te 

overkappen (geheel of gedeeltelijk), 

zodat de geluidoverlast wordt 

beperkt en de luchtkwaliteit 

verbeterd. 

Voor zowel ‘omleiding Helmond’ 

als ‘opwaardering bestaand tracé 

Helmond’ worden de kosten en de 

milieueffecten in beeld gebracht. 

Ook de kosten voor het opkopen 

van gronden en panden zijn 

onderdeel van de kostenraming. 

Het geheel verdiept leggen of 

overkappen van het tracé wordt 

gezien de kosten- niet meegenomen.  
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B5.5.1.R Indiener stelt dat het bestaande 

tracé goed met duurzame C-vormige 

geluidschermen aan twee kanten van 

de weg uitgevoerd kan worden (met 

Europese subsidie). 

Dank voor deze suggestie om het 

bestaande tracé goed met duurzame 

C-vormige geluidschermen uit te 

voeren. Vanuit het 

geluidsonderzoeken in het MER 

wordt helder op welke locaties er 

sprake is van overschrijding van de 

normen. Voor die locaties wordt 

gekeken naar geluidsmaatregelen.  

 

B5.5.1.D Indiener vindt dat een lange 

omleiding om Helmond over 

Bakels grondgebied voorbij gaat aan 

de kwaliteiten van het gebied. Dit 

werkt ver door in de lokale 

economie van bedrijven en 

recreatiebestemmingen in dit 

gebied. Ook de natuur gaat 

verloren. Door de komst van de 

weg, zal het gebied tussen Boxmeer 

en Helmond in een krimpregio 

veranderen, dit gebied zal door 

jongeren leegstromen omdat er geen 

werk en goed vestigingsklimaat 

ontstaat.  

De weg op de bestaand tracé in 

Dierdonk te leggen is daarbij een 

betere oplossing. Zorg voor 

voldoende 

ontsluitingsmogelijkheden en pas 

goede voorzieningen toe zodat de 

bewoners in Helmond geen last 

ondervinden van de weg. Voor deze 

voorzieningen is genoeg geld 

beschikbaar, want de variant door 

Bakel is vele malen duurder. Zo kan 

geld worden bespaard en kan het 

geld ingezet worden om andere 

kwetsbare knelpunten op te lossen. 

 

Indiener brengt onder de aandacht 

dat door het langjarige traject van 

planvorming schade is ontstaan op 

de verkoop(on-)mogelijkheden van 

panden. 

 

Zowel voor 'opwaardering bestaand 

tracé Helmond’ als voor ‘omleiding 

Helmond’ worden de 

milieuaspecten in kaart gebracht. De 

alternatieven worden onderling op 

een breed scala aan aspecten met 

behulp van het beoordelingskader 

met elkaar vergeleken. Ook wordt 

aandacht besteed aan voldoende 

ontsluitingsmogelijkheden en 

maatregelen die de effecten 

verzachten (mitigerende 

maatregelen). Daarnaast komen de 

kosten in beeld. 

 

Het totale proces om van plannen te 

komen tot uitvoering duurt 

verschillende jaren. Onzekerheid 

over de manier en het moment van 

realisatie is niet te vermijden.  

Planschade is onderdeel van de 

formele procedure en wordt in de 

fase van het ruimtelijke plan 

(Provinciaal Inpassingsplan of 

Bestemmingsplan) in beeld. 
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 Omleiding Helmond  

B5.5.2.A Voor indiener is de omleiding bij 

Dierdonk de enige acceptabele 

oplossing, mits het nut en noodzaak 

wordt aangetoond en er afdoende 

maatregelen worden genomen om 

de leefbaarheid in de nabijheid van 

deze weg voor mens en dier veilig te 

stellen.  

De eerste stap in het MER is de 

probleemanalyse, op basis van de 

geactualiseerde 

verkeersberekeningen. Van daaruit 

worden de te realiseren project- en 

milieudoelen beschreven en 

(her)gedefinieerd. Nut en noodzaak 

komen in de uitwerking van de 

probleemanalyse in het MER aan de 

orde. Vervolgens wordt onderzocht 

welke alternatieven, waaronder de 

alternatieven ‘opwaardering 

bestaand tracé Helmond’ en 

‘omleiding Helmond’, het grootst 

oplossend vermogen hebben, welke 

(verkeerskundige) effecten deze 

teweegbrengen. Tenslotte worden 

de alternatieven getoetst aan het 

beoordelingskader. Maatregelen om 

de invloed op de omgeving (milieu, 

mens en dier) te beperken 

(mitigerende maatregelen) worden 

benoemd. 

 

Op basis van al deze verzamelde 

beslisinformatie stelt de stuurgroep 

advies over het Voorkeursalternatief 

op voor Gedeputeerde Staten. Naar 

verwachting nemen Gedeputeerde 

Staten in de zomer een besluit over 

het Voorkeursalternatief.  

 

B5.5.2.E Indiener stelt dat de omleiding bij 

Dierdonk tot minder fijnstof en 

geluidsoverlast leidt (bij 

westenwind). 

 

Indiener is van mening dat er bij 

een omleiding om Dierdonk ook 

voldoende ruimte is voor (groene) 

geluidswallen. 

 

 

 

 

In het MER worden de 

(milieu)effecten van de alternatieven 

beschreven, zowel per deelgebied 

als voor de gehele N279 van Veghel 

naar Asten, wat als basis dient voor 

de afweging van de alternatieven om 

te komen tot een 

voorkeursalternatief. Dit geldt dus 

ook voor het onderdeel fijnstof 

verkeer en geluidsoverlast en 

natuur.  
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Indiener stelt dat met een 

optimalisatie van het huidige tracé 

geluids- en fijnstofhinder zal 

toenemen en het leefklimaat wordt 

aangetast. Het is niet gewenst om 

nieuwe ontsluitingen aan te leggen 

met mogelijk sluipverkeer tot 

gevolg. 

Daarbij worden ook de mitigerende 

en compenserende maatregelen in 

beeld gebracht om (negatieve) 

effecten te voorkomen of te 

beperken.  

Onderzoek zal uit moeten wijzen 

welke wettelijke maatregelen er 

getroffen moeten worden om de 

leefbaarheid zo min mogelijk aan te 

tasten. 

 

Op basis van de 

onderzoeksresultaten wordt in het 

MER per alternatief inzichtelijk 

gemaakt wat het alternatief betekent 

voor bijvoorbeeld geluidbelastingen 

en het aantal geluidgehinderden. In 

de Wet milieubeheer is vastgelegd 

wat de maximale geluidbelasting als 

gevolg van wegverkeer mag zijn.  

 

Na keuze van het 

voorkeursalternatief zal in de 

planuitwerkingsfase de 

geluidsbelasting van het 

voorkeursalternatief aan de Wet 

milieubeheer worden getoetst (ten 

behoeve van het ruimtelijk plan) en 

worden indien noodzakelijk 

geluidreducerende maatregelen 

verder uitgewerkt. Onderzoek moet 

uitwijzen of (groene) geluidswallen 

dan een passende maatregel 

betreffen. 

 

B5.5.2.A  

B.5.5.2.E 

B.5.5.3.F 

Volgens inspreker is de omleiding 

bij Dierdonk nodig ten behoeve van 

de economische ontwikkeling. 

De eerste stap in het MER is de 

probleemanalyse, op basis van de 

geactualiseerde 

verkeersberekeningen. Van daaruit 

worden de te realiseren project- en 

milieudoelen beschreven en 

(her)gedefinieerd. Nut en noodzaak 

komen in de uitwerking van de 

probleemanalyse in het MER aan de 

orde.  
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Vervolgens wordt onderzocht welke 

alternatieven, waaronder de 

alternatieven ‘opwaardering 

bestaand tracé Helmond’ en 

‘omleiding Helmond’, het grootst 

oplossend vermogen hebben, welke 

(verkeerskundige) effecten deze 

teweegbrengen. Tenslotte worden 

de alternatieven getoetst aan het 

beoordelingskader. Maatregelen om 

de invloed op de omgeving (milieu, 

mens en dier) te beperken 

(mitigerende maatregelen) worden 

benoemd. 

 

Het doel zoals opgenomen in de 

NRD betreft het verbeteren van de 

doorstroming en verkeersveiligheid 

op de N279 met als beoogde 

effecten een verbeterde 

leefbaarheid. 

De doelstelling wordt in het MER 

aangescherpt waarbij ook gekeken 

wordt naar concretisering van de 

toetsing.  

 

Dat de omleiding bij Dierdonk 

nodig is ten behoeve van de 

economische ontwikkeling wordt ter 

kennisgeving aangenomen. 

 

B5.5.2.A 

B5.5.2.E  

Indiener vindt een landschappelijk 

ingepaste omleiding bij Dierdonk de 

enige optie.  

 

Indiener is van mening dat bij de 

aanleg van een omleiding om 

Dierdonk natuurbelangen moeten 

wijken voor het belang van de 

inwoners van Helmond. 

 

Indiener zegt dat de twee haakse 

bochten in het huidige tracé zullen 

zorgen voor geluidsoverlast en 

luchtvervuiling door afremmend en 

optrekkend verkeer.  

 

Indieners zijn van mening dat het 

alternatief ‘omleiding Helmond’ 

en/of het alternatief ‘optimalisatie 

bestaand tracé Helmond’ impact 

hebben op verschillende bestaande 

waarden in de (leef)omgeving. De 

exacte impact van deze alternatieven 

is op dit moment nog niet bekend, 

maar onderwerp van onderzoek in 

het MER. De resultaten van de 

effectbeschrijvingen maken deze 

impact inzichtelijk. 
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Bij optimalisatie van het bestaand 

tracé verdwijnen enkele kruisingen 

bij Dierdonk en komt de secundaire 

weg dichter op de woningen in 

Dierdonk te liggen. Volgens 

inspreker heeft dit mogelijke 

aantasting van de ecologische zone 

(vijver) tot gevolg. 

 

Indiener stelt dat optimalisatie van 

het bestaande tracé een te grote 

belasting brengt voor de 

leefbaarheid in Dierdonk en 

Rijpelberg. De impact met 

betrekking tot geluid- en 

luchtvervuiling en 

verkeersonveiligheid is 

onacceptabel.  

 

Indiener vindt dat aanpassing van 

het huidige tracé in Helmond de 

leefbaarheid in Helmond-Noord en 

Dierdonk zeer sterk zal 

verminderen met alle daaraan 

gerelateerde 

gezondheidsproblemen. Ter hoogte 

van Rijpelberg wordt een flink 

gedeelte van het Helmondse 

waterwingebied geraakt. 

 

Indiener is van mening dat 

aanpassen van de huidige N279 

tussen Helmond-Noord de 

geluidsoverlast in Helmond-Noord 

vergroot bij een toename van 

verkeer (en gebrek aan ruimte voor 

een geluidswal). 

 

B5.5.2.A  

B5.5.2.E 

B5.5.2.H 

Indiener zegt dat optimalisatie van 

het bestaande tracé ervoor zorgt dat 

Dierdonk meer afgesloten raakt van 

Helmond. 

 

Volgens inspreker zal het Bakelse 

bos te lijden hebben van de optie 

om het bestaande tracé te 

optimaliseren. 

De alternatieven zoals deze zijn 

opgenomen in de NRD worden in 

het MER op diverse aspecten 

onderzocht. Onderzoek moet 

uitwijzen of sprake is van afsluiting 

van de wijk Dierdonk van Helmond 

en of aantasting van het Bakelse bos. 
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B5.5.2.A 

B5.5.2.E 

B5.5.2G 

Indiener vindt optimalisatie van het 

bestaande tracé geen oplossing: 

verwacht wordt dat optimalisatie 

problemen geeft voor de 

bereikbaarheid van het 

winkelcentrum de Bus en het 

winkelcentrum isoleert. Er wordt 

reeds een toename voorzien van 

verkeer op de Rembrandtlaan, vlak 

langs een uitgebreid sportcomplex 

en een nieuw te bouwen voortgezet 

onderwijs complex aldaar. 

De exacte impact van het alternatief 

‘opwaardering bestaand tracé 

Helmond’ is op dit moment nog 

niet bekend, maar onderwerp van 

onderzoek in het MER. De 

resultaten van de 

effectbeschrijvingen maken deze 

impact inzichtelijk. Zo worden de 

milieueffecten bepaald en wordt de 

verkeerskundige impact van 

opwaardering op onderliggend 

wegennet (o.a. Rembrandtlaan) 

bepaald. Planologisch vastgestelde 

plannen zoals de uitbreiding van een 

sportcomplex en een nieuw te 

bouwen voortgezet onderwijs 

worden in de onderzoeken voor het 

MER meegenomen. 
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Thema 6: Andere alternatieven 

 

 Deelgebied Veghel – bestaande tracé  

B5.6.B Indieners zijn voorstander van het 

aanleggen van een tunnel (langs de Zuid-

Willemsvaart) naar Veghel en een 

verbreed tracé bij Helmond, met een 

extra aansluiting op de A50. 

 

Indiener vindt dat het knelpunt 

Rembrandtlaan kan worden opgelost 

door het doorgaande verkeer door een 

tunnel te leiden.  

 

Indieners vinden dat het bovenregionale 

verkeer gescheiden moet worden van het 

regionale verkeer door middel van de 

aanleg van een tunnel. Volgens indieners 

is kan het doorgaande verkeer via de 

ondertunnelde N279 door Veghel rijden 

en kan het lokale verkeer via het 

bestaande tracé bovenop de tunnel 

rijden. Uitwisseling kan plaatsvinden aan 

de noordzijde van Veghel, nabij de A50 

en aan de zuidzijde van de kern Veghel. 

 

De tunnelvariant in de 

doorgaande weg door Veghel is 

in een eerder stadium afgevallen 

in verband met beschikbare 

ruimte en hoge kosten (zie ook 

bijlage 3). 

De N279 blijft na opwaardering 

een provinciale weg met 2x1 

rijstroken, wat betekent dat geen 

verbreed tracé bij Helmond 

wordt onderzocht. 

B5.6.C Indieners vinden dat bij de 

Keldonksebrug een vaste brug moet 

komen in plaats van verkeerslichten. 

Volgens indieners zal dit 

verkeersstremmingen oplossen. 

Voor locatie Keldonk wordt in 

het MER uitgegaan van een 

ongelijkvloerse aansluiting (met 

brug over Zuid-Willemsvaart). 

Een ongelijkvloerse aansluiting 

verbetert de doorstroming en 

verkeersveiligheid op de N279. 

In het MER worden voor locatie 

Keldonk drie varianten op drie 

verschillende locaties 

onderzocht. Alle varianten 

betreffen een ongelijkvloerse 

aansluiting. Of deze oplossingen 

huidige verkeersstremmingen 

oplossen, zal uit het 

effectonderzoek van het MER 

blijken. 

 

B5.6.D Indieners doen een voorstel voor het 

aanleggen van een verhoogde rotonde ter 

hoogte van de aansluiting met de NCB-

In Veghel is een ongelijkvloerse 

aansluiting niet inpasbaar en 

daarmee ook niet een verhoogde 
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laan, met tevens een verbinding over het 

kanaal naar bedrijventerrein De 

Dubbelen. Dit voorstel kan volgens 

indieners gecombineerd worden met een 

verhoogde rotonde ter hoogte van de 

Maxwell Taylorbrug die dienstdoet voor 

verkeer richting Veghel-Centrum 

(Rembrandtlaan) en over de Zuid-

Willemsvaart (de brug is er al) naar 

bedrijventerrein van De 

Dubbelen/Doornhoek/Foodpark. 

 

rotonde. Dit voorstel is hierdoor 

geen realistische variant en wordt 

dan ook niet als variant 

onderzocht in het MER. 

 

B5.6.E Volgens indieners is de Parallelweg aan 

de zuidelijke zijde van de Zuid-

Willemsvaart nu nog deels in handen 

van Rijkswaterstaat en is deze in gebruik 

als schouwpad voor onderhoud aan de 

Zuid-Willemsvaart. Volgens indieners is 

deze weg voor een gering bedrag op te 

waarderen tot een volwaardige 2x1 

verbinding voor het woon-werkverkeer 

tussen de bedrijventerreinen en verkeer 

uit de richting Helmond/A67. Volgens 

indieners wordt door deze verbinding 

ook het sluipverkeer door de 

buitengebieden van Keldonk en Zijtaart 

ondervangen. 

In de NRD en het MER wordt 

uitgegaan van opwaardering van 

de huidige provinciale weg N279 

aan de noordzijde van de Zuid-

Willemsvaart ter verbetering van 

de doorstroming en 

verkeersveiligheid van het 

verkeer op de N279. De impact 

van deze opwaardering wordt in 

het MER inzichtelijk gemaakt.  

Uw suggestie om het 

opwaarderen van een 

schouwpad - naar een 

volwaardige 2x1 verbinding voor 

het lokale verkeer tussen de 

bedrijventerreinen en verkeer uit 

de richting Helmond/A67 – 

betreft een ander initiatief, ter 

verbetering van de verbinding 

voor het woon-werkverkeer 

tussen de bedrijventerreinen en 

het verkeer uit de richting 

Helmond/A67. Dit draagt niet 

bij aan de doelstellingen van de 

opwaardering van de N279 en is 

daarom niet beschouwd. 

 

B5.6.F Indieners zijn voorstander van een 

gedeeltelijke of gehele ondertunneling 

van de N279 en een aquaduct onder de 

havenarm door naar de oude haven 

richting Veghel centrum.  

Daarbij zou volgens indieners een 

nieuwe ontsluiting door middel van een 

brug het industrieterreinen De Dubbelen 

De tunnelvariant in de 

doorgaande weg door Veghel is 

in een eerder stadium afgevallen 

in verband met beschikbare 

ruimte en kosten (zie ook bijlage 

3). 

Een nieuwe ontsluiting via een 

brug over de Zuid-Willemsvaart 
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met de Amert aan elkaar verbonden 

kunnen worden. Dit ter hoogte van de 

plek waar vroeger het oude spoor ’Duits 

lijntje’ lag. 

tussen bedrijventerreinen De 

Dubbelen en De Amert draagt 

niet bij aan de doelstellingen van 

de opwaardering van de N279 

en is daarom niet beschouwd. 

 

  

 Deelgebied Veghel – Omleiding  

B5.6.G Indieners vragen zich af of er is gekeken 

naar de mogelijkheid de omleiding strak 

tegen het bedrijventerrein aan te leggen? 

Of dat er is gekeken om de omleiding 

tussen Doornhoek en de Dubbelen heen 

te leggen? Of op een heel andere plaats 

neer te leggen. 

In een eerder stadium is 

gekeken naar de mogelijkheid 

om de omleiding strak tegen het 

bedrijventerrein aan te leggen. 

Ook is gekeken naar de aanleg 

van de omleiding tussen 

Doornhoek en de Dubbelen. 

Het huidige tracé van de 

omleiding dat in het MER wordt 

onderzocht ligt op dit moment 

op zijn meest optimale plek.  

 

B5.6.H Indieners vinden dat de alternatieven 

‘middellange’ en ‘lange’ omleiding ten 

zuiden van Zijtaart (tussen de Bemmer 

en St. Oedenrode) opnieuw in 

overweging genomen moeten worden. 

Beide voorgestelde tracés zijn in 

een eerder stadium afgevallen, 

omdat ze onvoldoende 

probleemoplossend waren. 

Verkeerskundig gezien blijft in 

de voorgestelde tracés namelijk 

veel verkeer gebruik maken van 

de bestaande N279 door Veghel. 

Ook is er sprake van grotere 

impact op landschap en 

landbouw. 

 

B5.6.I Indieners vinden dat een geheel 

verdiepte ligging vanaf de Zuid-

Willemsvaart tot industrieterrein 

Doornhoek dient te worden 

meegenomen in het MER.  

 

Indieners vinden dat een geheel 

verdiepte ligging bij de 

kruising/onderdoorgang van de Pastoor 

Clercxstraat dient te worden 

meegenomen in het MER. 

Het alternatief ‘omleiding 

Veghel’ bestaat voor een deel uit 

een verdiepte ligging tussen het 

dorp Zijtaart en het buurtschap 

Doornhoek. De exacte lengte 

van deze verdiepte ligging is op 

dit moment nog niet bekend en 

onderwerp van onderzoek/nader 

ontwerp. Dit komt doordat de 

lengte van de verdiepte ligging 

afhangt van de kruising van de 

Zuid-Willemsvaart. 
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In het MER wordt een variant 

uitgewerkt waarbij de omleiding 

op maaiveld blijft en een variant 

met een verdiepte ligging, zodat 

de milieueffecten van 

verschillende liggingen goed 

bepaald kunnen worden. Daarbij 

worden ook de effecten op 

leefbaarheid inzichtelijk 

gemaakt. 

 

B5.6.J Indieners vinden dat de ondertunneling 

van de nieuwe weg ter hoogte van 

Corsica in het MER onderzocht moet 

worden 

In het MER wordt voor het deel 

tussen Corsica en de kruising 

met de Zuid-Willemsvaart een 

verdiepte ligging ter hoogte van 

Doornhoek onderzocht alsmede 

een maaiveldligging. 

 

B5.6.K Indieners vinden dat de oostelijke 

ontsluitingsweg van Veghel en ten westen 

van Uden, ten behoeve van het traject 

Gennep-Eindhoven ook in het MER 

onderzocht moet worden  

Het voorgestelde tracé Gennep-

Eindhoven valt ruim buiten de 

scope van dit project, omdat het 

geen relatie heeft met de 

verbetering van de doorstroming 

en de verkeersveiligheid op de 

N279. 

 

B5.6.L Indieners vinden dat de ‘Dorpenvariant’, 

ingediend door de gezamenlijke 

dorpsraden van Keldonk, Eerde en 

Zijtaart, opnieuw in het MER overwogen 

dient te worden. 

De ‘Dorpenvariant’ is in het 

verleden onderzocht en 

afgevallen, omdat deze niet 

inpasbaar is binnen de bestemde 

ruimte van het bedrijventerrein 

Foodpark.  

 

 Deelgebied Boerdonk – Beek en Donk  

B5.6.M Indieners vinden dat het aanleggen van 

het tracé vanuit Gemert-Bakel c.q. Beek 

en Donk rechtstreeks naar Eindhoven en 

richting Son en Breugel (een nieuwe 

N615) ook in het MER opgenomen 

moet worden. 

Met het Provinciaal 

Bestuursakkoord 2015-2019 is 

de Oostwestverbinding door het 

Dommeldal komen te vervallen. 

Voor deze Oostwestverbinding 

was geen draagvlak. Dit tracé is 

daarom geen onderdeel van het 

MER. 
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 Deelgebied Aarle-Rixtel-Helmond 

(Dierdonk) – bestaand tracé 

 

B5.6.N Indieners vinden dat de 

verkeersregelinstallaties ter hoogte van 

Dierdonk door ongelijkvloerse 

kruisingen vervangen moeten worden. 

 

Ongelijkvloerse kruisingen 

worden ook ter hoogte van 

Dierdonk onderzocht in het 

MER.  

B5.6.O Indieners vinden dat de op- en afritten 

bij Helmond-Noord op de reeds 

bestaande brug in de Venuslaan 

aangesloten moeten worden. 

 

Indieners vinden dat de 

Coendersberglaan op de N279 op 

eenzelfde wijze als de Rembrandtlaan 

aangesloten moet worden. 

 

Indieners vinden dat de 

Coendersberglaan op de N279 via een 

bypass ter hoogte van de huidige rotonde 

bij de weg naar Bakel onderzocht moet 

worden in het MER. 

 

In het MER wordt rekening 

gehouden met diverse 

aansluitingsvarianten op het 

onderliggend wegennet. Zo ook 

ter plaatse van de Venuslaan (en 

Waterleliesingel). 

Bij de omleiding Helmond 

wijzigt de huidige aansluiting 

Coendersberglaan niet. 

In het MER wordt voor de 

aansluiting Coendersberglaan op 

de N279 een variant met een 

bypass naar de aansluiting 

N607/Weg naar Bakel 

onderzocht. Een variant op 

eenzelfde wijze als bij de 

Rembrandtlaan. 

 

B5.6.P Indiener vindt dat bij Helmond Noord 

en Dierdonk een innovatief tracé-

alternatief met overkapping in het 

vervolgonderzoek meegenomen moet 

worden. 

Eventuele aanvullende 

mitigerende maatregelen worden 

in het MER in beeld gebracht. 

Als het gaat over extra 

maatregelen/ innovatieve 

maatregelen of mitigerende 

maatregelen is het aan 

Gedeputeerde Staten van de 

provincie Noord-Brabant om te 

besluiten welke maatregelen zij 

meenemen in het 

voorkeursalternatief.  

 

B5.6.Q Indiener is voorstander van een robuuste 

turborotonde. Dit in plaats van de 

huidige rotonde N279/N607 (Weg naar 

Bakel) of een ongelijkvloerse kruising. 

Turborotondes dragen niet bij 

aan de doelstelling voor dit 

project (verbeteren 

doorstroming en 

verkeersveiligheid). Uitgangspunt 

is een ongelijkvloerse aansluiting 

omdat deze de doorstroming 

bevordert en veiliger is in 

gebruik.  
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 Deelgebied Aarle-Rixtel-Helmond 

(Dierdonk) – omleiding 

 

B5.6.R Indiener vindt dat de nieuwe omleiding 

ook om de Bakelse Beemden heen mag 

liggen. 

De zogenaamde ‘lange 

omleiding’ is in een eerder 

stadium afgevallen vanwege het 

ruimtebeslag en de effecten op 

natuur, landschap en recreatie, 

evenals de milieuhinder op 

verspreid gelegen woningen. 

 

B5.6.S Indiener heeft 3 tracévarianten 

aangedragen voor de aansluiting ter 

hoogte van de Weg naar Bakel. 

De voorgestelde 

aansluitingsvarianten nemen we 

ter kennisgeving aan. Binnen het 

in de NRD aangegeven 

zoekgebied wordt het nieuwe 

tracé en een nieuwe aansluiting 

voor de weg naar Bakel 

ontworpen. Oplossingen die 

daarbuiten vallen worden niet 

meegenomen in het MER. 

 

B5.6.T Indieners vinden dat meer innovatieve 

mogelijkheden mee genomen moeten 

worden. Indieners vinden dat hiervoor 

een 3e alternatief moet worden 

toegevoegd en stellen voor de totale 

investeringen van deze 3 varianten tegen 

elkaar af te wegen. 

Voor elke fase binnen de 

planvorming van de N279 

Veghel-Asten wordt bekeken in 

hoeverre innovatieve 

mogelijkheden en 

mogelijkheden op het gebied 

van smart mobility kunnen 

worden toegepast. Tevens wordt 

met de alternatieven en 

varianten binnen het MER het 

kader geschapen voor de 

innovatieve mogelijkheden in de 

realisatie- en gebruiksfase. In een 

eerder stadium zijn diverse 

omleidingen onderzocht en 

afgevallen om diverse redenen. 

De meest optimale liggingen 

voor de omleidingen zijn nu 

onderdeel van het MER. 
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 Deelgebied Helmond Zuid (aansluiting 

N270) – Vlierden – Asten) 

 

B5.6.U Indieners zijn van mening dat een 

belemmering van het oostwest verkeer 

over de N270 voorkomen moet worden. 

Het opheffen van een 

belemmering van het oostwest 

verkeer over de N270 is geen 

doelstelling van dit project. Wel 

maakt het MER de invloed van 

de opwaardering van de N279 

op de verkeersintensiteiten op 

de aansluitende wegen 

(waaronder ook de N270) 

inzichtelijk.  

 

B5.6.V Indieners vinden dat ter hoogte van 

Rijpelberg en Brouwhuis de N279 

verdiept aangelegd moet worden in 

combinatie met overkappende 

afscherming en fly-overs met weefvakken 

op de N270. 

Verdiepte aanleg is geen 

onderdeel van de scope van dit 

project vanwege de zeer hoge 

kosten. Uitgangspunt is 

maaiveldligging van de N279. 

Maatregelen zoals een 

overkapping of fly-over zijn geen 

onderdeel van de te 

onderzoeken alternatieven 

vanwege de zeer hoge kosten.  

 

B5.6.W Indieners vragen om voor het gehele 

onderzoek (dus voor zowel de 

doorgaande route, de omleiding als ook 

voor de overige wegdelen) de nieuwe 

richtlijnen voor leefbaarheid toe te 

passen. Volgens indieners mag er geen 

verschil worden gemaakt tussen de wijk 

en de varianten. 

 

Er wordt goed naar de 

leefbaarheidsaspecten gekeken. 

Alle benodigde onderzoeken 

voor het MER voldoen 

minimaal aan de wettelijke 

vereisten.  

B5.6.X Indiener vraagt zich af waarom voor 

Rijpelberg niet dezelfde categorie van 

investering wordt overwogen ter 

bescherming van het leefklimaat als bij 

deelgebied Veghel en omleiding 

Dierdonk. 

 

Indieners zien graag dat in het MER het 

gedeelte van de route van Helmond 

Brouwhuis tot voorbij Helmondse wijk 

Berkendonk/Rijpelberg wordt 

verplaatsten naar de oostzijde van de 

Berkendonkse plas. Volgens indieners 

wordt op die manier verkeerslawaai en 

Er wordt goed naar de 

leefbaarheidsaspecten gekeken. 

Alle benodigde onderzoeken 

voor het MER voldoen 

minimaal aan de wettelijke 

vereisten  

Oplossingen zijn ontwikkeld op 

basis van geconstateerde 

verkeerskundige problemen. 

Ter plaatste van 

Brouwhuis/Rijpelberg is al 

sprake van een ongelijkvloerse 

kruising met de N270 en de 

spoorweg. 
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luchtvervuiling tegengegaan. Indieners 

stellen voor dat als dit niet kan dit 

weggedeelte in een tunnel te laten 

zakken. 

Een tunnel (verdiept) is erg duur 

en geen basisuitgangspunt. In het 

kader van het MER worden 

noodzakelijke en gewenste 

mitigerende maatregelen in 

beeld gebracht (bijvoorbeeld 

geluidschermen of verhoging 

daarvan).  

 

 

 Algemene suggesties en zienswijzen ten 

aanzien van onderzoek naar andere 

alternatieven en varianten dan de huidige 

scope: 

 

B5.6.A Indiener beveelt aan om de ladder van 

Verdaas doordacht te doorlopen. 

De Ladder van Verdaas is reeds 

doorlopen in het voortraject in 

de MIRT-verkenning 

Zuidoostvleugel Brabantstad 

(2008). Deze is nog steeds 

vigerend.  
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Thema 7: Diverse milieuaspecten 

 

B5.7.1.A Indiener vindt nut en noodzaak 

van het project 

onvoldoende/niet aangetoond. 

 

Indiener vindt dat een nieuwe 

ruimtelijke visie en een neutraal 

onderzoek over de nut en 

noodzaak van de 

opgewaardeerde N279 

uitgevoerd dient te worden. 

 

Volgens indiener zijn voor 

onderbouwing van de 

opwaardering geen robuuste en 

geactualiseerde berekeningen 

uitgevoerd met een realistisch 

groeiscenario. 

 

Indiener vraagt om een 

onderbouwing van de 

doelstellingen ten aanzien van 

doorstroming en leefbaarheid in 

een vervolgonderzoek. 

 

In de ‘Structuurvisie 2010 - partiële 

herziening 2014’ van de provincie 

Noord-Brabant is de tracébundel voor 

de N279 vastgelegd. Het betreft een 

gemotiveerd besluit dat nog steeds 

actueel is.  

 

De doelstelling van de aanpak van de 

N279 Veghel–Asten is om de 

doorstroming en de verkeersveiligheid 

te verbeteren. In het MER komen een 

nadere uitwerking van de 

probleemanalyse, nieuwe 

verkeersanalyses en milieueffecten voor 

de N279 Veghel-Asten als geheel en op 

deelgebied niveau aan de orde. 

B5.7.1.B Volgens indiener laten alle 

verkeersberekeningen zien dat 

de N279 niet verbreed hoeft te 

worden om de mobiliteit in de 

regio te vergroten. De N279 

heeft voldoende capaciteit voor 

verwerking van de huidige en 

toekomstige verkeersstromen. 

Gaat het om de reistijdwinst van 

vrachtverkeer? Zo ja, hoeveel 

minuten bedraagt die dan? 

 

Indiener vraagt zich af op basis 

van welke verkeersstudie de 

conclusies worden getrokken 

voor mogelijke 

verkeerscongestie op de N279? 

 

 

 

Uitgangspunt voor de studie is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. De groei van het 

verkeer leidt tot 

doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen. Daarom 

worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee wordt 

ook de veiligheid verbeterd. Een 

toekomstbestendige aanpak betekent 

slim investeren in kruisingen en 

aansluitingen door nu de mogelijkheid 

open te houden om in de toekomst 2x2 

rijstroken te realiseren als dat na 

intensieve monitoring nodig mocht 

blijken.  
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Indiener vraagt om een 

onderbouwing van de stelling 

dat verkeersproblemen op de 

N279 leiden tot sluipverkeer. 

 

 

Actualisering van de verkeersanalyses 

vindt in het kader van het MER plaats, 

wat resulteert in een geactualiseerde 

probleemanalyse. Van de alternatieven 

en varianten wordt het doelbereik 

bepaald, inclusief het effect op de 

reistijd. 

 

B5.7.1.C Indiener stelt dat ten opzichte 

van andere knelpunten in de 

steden in de regio het bestaande 

tracé van de N279 geen 

bottleneck in de 

verkeersafwikkeling is. 

 

Er komt steeds meer verkeer, 

waar de aanleg van wegen op 

achterloopt. Indiener begrijpt 

niet waarom de ruit niet meer 

gesteund is en ziet dat als een 

gemiste kans. 

 

Op basis van de beschikbare 

verkeerskundige analyses is voor de 

autonome situatie (zonder aanpassingen 

aan het bestaande wegennet) 2030 

geconcludeerd dat de groei van het 

verkeer leidt tot 

doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen. Daarom 

worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee wordt 

ook de veiligheid verbeterd. 

Actualisering van de verkeersanalyses 

vindt in het kader van het MER plaats. 

Provinciale middelen worden ingezet 

voor provinciale wegen. Er was 

onvoldoende draagvlak voor een 

Oostwestverbinding door het 

Dommeldal. In het Provinciaal 

Bestuursakkoord 2015-2019 is deze 

verbinding daarom komen te vervallen. 

De noodzaak tot het oplossen van 

bereikbaarheidsknelpunten in 

Zuidoost-Brabant blijft wel bestaan.  

 

B5.7.1.D Indiener mist in de NRD de 

systematiek zoals omschreven in 

‘de ladder van Verdaas’. De 

indruk wordt gewekt dat men in 

eerste instantie wil kiezen voor 

nieuwe infrastructuur, terwijl dit 

volgens de genoemde 

systematiek de laatste keuze zou 

moeten zijn. 

 

De Ladder van Verdaas is reeds 

doorlopen in het voortraject in de 

MIRT-verkenning Zuidoostvleugel 

Brabantstad (2008). Deze is nog steeds 

vigerend. 

Daarnaast wordt in het MER aandacht 

besteed aan OV en fiets en wordt 

bekeken wat smart mobility kan 

betekenen voor de N279. 
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B5.7.1.F Indiener vraagt of is onderzocht 

of de investering van 

opwaardering van de N279 in 

de Brainport doelgericht wordt 

ingezet op de meest 

kenmerkende knelpunten? 

 

Indiener vraagt zich af waaruit 

blijkt dat de upgrading van de 

N279 noodzakelijk is om 

‘krachtige positie’ te behouden 

 

 

Uitgangspunt voor de studie is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. De groei van het 

verkeer leidt tot 

doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen. Daarom 

worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee wordt 

ook de veiligheid verbeterd. Een 

toekomstbestendige aanpak betekent 

slim investeren in kruisingen en 

aansluitingen door nu de mogelijkheid 

open te houden om in de toekomst 2x2 

rijstroken te realiseren als dat na 

intensieve monitoring nodig mocht 

blijken.  

 

De ambitie van de provincie Noord-

Brabant is om samen, slim en robuust 

de bereikbaarheid in Zuidoost-Brabant 

en Noord- en Midden-Limburg te 

verbeteren. Zo blijft de economische 

kracht van de regio op peil en kan deze 

een substantiële bijdrage leveren aan de 

nationale economie. De N279 tussen 

Asten (A67) en Veghel (A50) vormt 

hierin een belangrijke schakel. In het 

MER worden nut en noodzaak van de 

aanpak van de N279 Veghel-Asten 

onderzocht. 
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B5.7.1.G Indiener is van mening dat niet 

duidelijk is wat onder de term 

‘robuust’ wordt verstaan. 

Onder robuust wordt verstaan dat het 

ontwerp van de N279 moet voldoen 

aan de doorstromingseisen van de 

provincie Noord-Brabant. Uitgangspunt 

voor de studie is een robuuste, 

toekomstbestendige N279 met 2x1 

rijstroken. De groei van het verkeer 

leidt tot doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen. Daarom 

worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee wordt 

ook de veiligheid verbeterd. Een 

toekomstbestendige aanpak betekent 

slim investeren in kruisingen en 

aansluitingen door nu de mogelijkheid 

open te houden om in de toekomst 2x2 

rijstroken te realiseren als dat na 

intensieve monitoring nodig mocht 

blijken.  

 

B5.7.1.H Indiener vraagt of er een 

ruimtelijke visie voor het gebied 

rondom de N279 is en of een 

opwaardering van de N279 

daarbinnen past? 

 

 

De ruimtelijke visie ten aanzien van het 

gebied rondom de N279 is vastgelegd 

in de ‘Structuurvisie 2010 – partiële 

herziening 2014’ van de provincie 

Noord-Brabant. De opwaardering van 

de N279 past hierbinnen. 

B5.7.1.I Indiener vraagt of wordt gezocht 

naar innovatieve technieken om 

locaties met congesties op te 

lossen? Worden slimme 

technieken toegepast voor de 

N279? 

 

Indiener mist bij de 

onderbouwing van nut en 

noodzaak een afweging van 

innoverende technieken. 

 

Indiener wenst de toepassing 

van innoverende technieken in 

combinatie met Smart Mobility. 

 

Indiener vraagt om lef om de 

nieuwste innovaties mee te 

nemen in vervolgstudies. 

De ontwikkelingen van smart mobility 

gaan in een rap tempo. Hierbij is 

sprake van een overgangsfase waarin 

zorgvuldig wordt gebouwd aan een 

nieuw tijdperk op onze wegen. De 

mogelijkheden van smart mobility op 

de N279 worden door middel van 

pilots en experimenten verkend. Indien 

deze pilots succesvol blijken, moet de 

N279 snel geschikt gemaakt kunnen 

worden voor deze toepassingen en 

verder kunnen meegroeien met de 

ontwikkelingen op het gebied van smart 

mobility. In 2017 en 2018 starten 

proefprojecten om slimme oplossingen 

in de praktijk te toetsen op de N279 

Veghel-Asten. Zo vindt momenteel 

overleg plaats met het bedrijfsleven over 

mogelijkheden van 

kruispuntprioritering in Veghel.  
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Dit vraagt om een goede monitoring 

van de effecten op het verkeer. 

 

Een gevoeligheidsanalyse vormt een 

onderdeel van het MER en moet 

duidelijk maken wat het effect van het 

inzetten op smart mobility is op de 

doorstroming en verkeersveiligheid op 

de N279 Veghel – Asten. 

B5.7.2.A Indiener stelt dat cijfermatige 

onderbouwing voor het 

opwaarderen van de N279 

ontbreekt, ook bij bestuurders 

in de regio. Door middel van 

een maatschappelijke kosten-

batenanalyse (MKBA) moeten 

nut en noodzaak worden 

aangetoond en worden gekeken 

of het project rendabel is. 

 

Indiener geeft aan dat indien de 

provincie niet bereid is een 

MKBA uit te voeren, de 

Zijtaartse bevolking bereid is op 

eigen kosten een MKBA uit te 

laten voeren. 

 

Het instrument MKBA wordt vooral 

ingezet om de financiële en 

maatschappelijke haalbaarheid van 

grote projecten af te wegen. Hierbij 

worden effecten op hoofdlijnen 

gemonitariseerd (in geld uitgedrukt). 

Het in beeld brengen van de kosten 

gebeurt hier niet met een MKBA, 

omdat in dit op te stellen MER een 

gedetailleerdere effectbepaling en 

afweging wordt gemaakt. De kosten van 

de verschillende alternatieven worden 

wel degelijk in kaart gebracht, zodat zij 

een rol kunnen spelen in de 

bestuurlijke afweging.  

B5.7.2.B Indiener vraagt hoe het 

kostenplaatje van het project 

eruitziet. Wat is de investering 

voor afscherming van geluid en 

fijnstof? 

 

De lange omleiding bij 

Dierdonk kan vanwege de 

waterberging niet op maaiveld 

en niet verdiept worden 

aangelegd. Indiener vraagt zich 

af of hier in de kosten 

inschatting rekening mee is 

gehouden en de daaruit 

volgende consequenties? 

 

Indiener wil graag het totaal aan 

kosten meenemen in de 

afweging van winst in reistijd. 

De kosten van de verschillende in het 

MER te onderzoeken alternatieven zijn 

nog niet bekend en worden in beeld 

gebracht voor zowel het ontwerp, 

effecten (bijvoorbeeld reistijd), 

planschades, de grondaankopen als 

mogelijke compenserende en 

mitigerende maatregelen. Hierdoor 

kunnen de kosten een rol spelen in de 

bestuurlijke afweging.  

 

In het MER wordt reistijdwinst 

onderzocht.  
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Het alternatief omleiding 

Dierdonk zal tot sloop van de 

woningen langs De Wolfsputten 

leiden. Indiener vindt dat dit in 

de bijbehorende 

kostenbegrotingen concreet 

meegenomen moet worden. 

 

Indiener stelt dat planschade als 

gevolg van aantasting van 

leefbaarheid meegenomen moet 

worden bij de totale kosten. 

 

B5.7.2.C Indiener vraagt zich af waarom 

de voorlichtingsbijeenkomsten 

worden beperkt tot de dorpen 

aan en rondom het traject tussen 

Veghel en Asten? Er wordt 

verzocht om ook bijeenkomsten 

te organiseren in plaatsen langs 

de N279 Noord, bijvoorbeeld in 

Berlicum of in Heeswijk-

Dinther. 

Naast de formele inspraakmomenten 

bij de m.e.r.-procedure en ruimtelijke 

procedures wordt de directe omgeving 

geïnformeerd over de voortgang via 

nieuwsbrieven en 

informatiebijeenkomsten. Voor de 

voorlichtingsbijeenkomsten is omwille 

van de bereikbaarheid gekozen om 

deze in de omgeving van het tracé 

N279 Veghel-Asten te organiseren. 

Deze bijeenkomsten zijn openbaar en 

worden aangekondigd op internet en 

lokale dagbladen. 

 

B5.7.2.D Indieners stellen dat men er op 

voorhand al vanuit gaat dat 

optimalisatie bestaand tracé 

geen goede optie zou zijn. 

Indieners hebben echter de 

indruk dat vooraf al een keuze is 

gemaakt om een omleiding bij 

Zijtaart te creëren. 

 

De bestaande route door Veghel wordt 

als volwaardig alternatief in het MER 

meegenomen. Er is vooraf geen keuze 

gemaakt voor de optimalisatie van het 

bestaand tracé of een omleiding. 
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B5.7.2.E Indiener vraagt zich af waarom 

met de investering van 100 

miljoen euro niet doelgericht 

een aantal kenmerkende zware 

knelpunten worden opgelost. 

 

Indiener stelt dat de gemaakte 

kosten sinds 2000 (zie bijlage 1 

NRD sept. 2016) niet terug zijn 

te vinden; de kosten tot nu toe 

zouden inzichtelijk gemaakt 

dienen te worden in het kader 

van de wet openbaarheid van 

bestuur, aangezien het om geld 

van Brabantse burgers gaat dat 

gestoken gaat worden in een 

project waar deze burgers niet 

om gevraagd hebben. 

 

Inzet is het opheffen van de knelpunten 

ten aanzien van de doorstroming en 

verkeersveiligheid op de N279 en 

hieraan verbonden het verbeteren van 

de leefbaarheid. Maar ook, gericht op 

een tracé dat geschikt is voor de 

toekomst.  

 

Tot op heden zijn er alleen 

voorbereidingskosten gemaakt 

(onderzoek) voor de N279 Veghel-

Asten. 

 

B5.7.2.F Indiener vraagt waarom er bij de 

alternatieven geen inschatting 

van de kosten in de NRD is 

gerapporteerd net als in de 

vorige NRD. Waar is de € 30 

miljoen voor bestaand tracé op 

gebaseerd? 

Kosteninschattingen van de 

alternatieven zijn niet gemaakt in de 

NRD. In het kader van het MER 

worden de kosten van de verschillende 

alternatieven geraamd. 

 

 

 Afbakening en ontwerp 

alternatieven 

 

B5.7.3.A Volgens indiener verwijst de 

provincie ten onrechte naar het 

in 2011 vastgestelde zoekgebied 

wat de ruime variant om Zijtaart 

betreft (tussen de Bemmer en 

St. Oedenrode). De ruit om 

Eindhoven bestaat niet meer en 

de provincie heeft nieuwe 

uitgangspunten vastgesteld. Als 

de problemen en de context 

gewijzigd zijn, dan kunnen 

oplossingen ook wijzigen en is 

een breder zoekgebied gewenst. 

 

 

Een actuele verkeerskundige en 

milieukundige analyse wordt gebruikt 

om te komen tot de afbakening van de 

uiteindelijk in het MER te onderzoeken 

alternatieven en varianten. Hoofdstuk 8 

uit de NRD geeft voor de omleiding bij 

Veghel en de omleiding bij Helmond 

aan welke alternatieven zijn afgevallen. 

In het MER wordt de trechtering 

uitgebreider beschreven. Daarin wordt 

ook toegelicht welke tracékeuzes van de 

Ruit al dan wel of niet gebruikt worden. 

Ook behoort het breder maken van het 

zoekgebied zoals in de zienswijzen ook 

wordt voorgesteld niet binnen de 

uitgangspunten en scope van dit project. 

Dit zal ook nader worden toegelicht in 

het MER. 
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B5.7.3.B Indiener vindt dat het 

afbakenen van de te 

beschouwen alternatieven en 

varianten te rigoureus is 

gebeurd. Het aantal varianten 

van bijvoorbeeld de omleiding 

Dierdonk is teruggebracht naar 

1. Er is daardoor geen 

afgewogen besluitvorming 

mogelijk. Het lijkt erop, dat de 

tracékeuzes van de Ruit gebruikt 

worden, hoewel de 

probleemstelling anders is dan 

die van de Ruit. Er is geen 

eerlijke vergelijking voor 

bijvoorbeeld het alternatief van 

een weg vanaf de rotonde bij 

Gemert naar de rotonde bij 

Dierdonk. 

 

Indiener zou graag een tekening 

willen zien van hoe de huidige 

rotonde bij Bakelsebrug (N607) 

aangepast zou worden tot een 

ongelijkvloerse kruising. 

 

In het MER komen alleen reële 

alternatieven en varianten aan de orde. 

Uit een veelheid aan mogelijkheden is 

een aantal reële alternatieven en 

varianten gekozen (een alternatief van 

een weg vanaf de rotonde bij Gemert 

naar de rotonde bij Dierdonk zat hier 

niet bij). Deze trechtering van de 

alternatieven wordt in het MER 

uitvoeriger onderbouwd.  

 

Belanghebbenden worden voor delen 

van het ontwerp betrokken in het 

proces en kunnen bijvoorbeeld 

deelnemen aan ontwerpsessies. De 

rotonde bij de Bakelsebrug wordt 

vervangen door een ongelijkvloerse 

aansluiting. Tekeningen over de 

ontwerpen hebben tijdens de 

ontwerpsessies op tafel gelegen. Ze 

komen ook weer beschikbaar in het 

MER. In overleg zijn deze in te zien.  

B5.7.3.C Indiener verzoekt om voor de 

kruising bij Corsica aan te geven 

hoe deze eruit zal komen te zien 

voordat het MER wordt 

uitgevoerd. 

 

In de NRD wordt gesproken 

over de aansluiting ‘Corsica’ op 

de omleiding bij Zijtaart. 

Indiener is van mening dat hier 

echter geen aansluitingen dienen 

te komen want dit is funest voor 

de leefbaarheid bij Zijtaart. 

In het MER worden de te onderzoeken 

alternatieven uitgebreider beschreven. 

Daarbij wordt voor het alternatief 

Omleiding Veghel ook aangegeven 

voor welk deel van het tracé wordt 

uitgegaan van een verdiepte ligging. De 

aansluiting Corsica is daarbij onderdeel 

van dit alternatief. In het MER worden 

de milieueffecten van de alternatieven 

beschreven. Leefbaarheidsaspecten 

maken deel uit van deze effectbepaling.  
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B5.7.3.D Indiener is van mening dat het 

zoekgebied voor een omleiding 

nabij Veghel in heroverweging 

genomen moet worden. 

In de ‘Structuurvisie 2010 - partiële 

herziening 2014’ van de provincie 

Noord-Brabant is de tracébundel voor 

de N279 vastgelegd. Het betreft een 

gemotiveerd besluit dat nog steeds 

actueel is. In het MER dat voor de 

structuurvisie is uitgevoerd staat 

beschreven dat de tracébundel voor de 

N279 is ingeperkt vanwege de 

aanwezige bebouwing en 

bedrijventerreinen, natuurwaarden, 

watergangen en –bergingsgebieden en 

landschappelijke/cultuurhistorische 

waarden. 

 

De trechtering van de alternatieven 

wordt in het MER uitvoeriger 

onderbouwd. 

 

B5.7.3.E Indiener verzoekt tot het 

schrappen van de opmerking 

‘Het oplossend vermogen van 

een optimalisatie van de N279 

door Veghel lijkt beperkt’ uit de 

NRD. Dit insinueert een 

onderzoek met vooringenomen 

standpunten. 

De aangehaalde zinsnede is gebaseerd 

op nog niet geactualiseerde 

verkeersgegevens en geeft de 

verwachting aan van hoe dit alternatief 

uit de effectbeoordeling naar voren zal 

komen. Ten behoeve van het MER 

worden nieuwe verkeersanalyses 

uitgevoerd voor de verschillende 

alternatieven. Het alternatief van een 

optimalisatie van de N279 door Veghel 

wordt volwaardig meegenomen in de 

effectbepaling van het MER. 

 

B5.7.3.F In Rijpelberg worden reeds zeer 

hoge geluidsbelastingen 

geregistreerd. Indiener vraagt 

waarom er wel een lange 

omleiding bij Dierdonk 

overwogen wordt en waarom 

niet bij Rijpelberg en 

Brouwhuis? 

In de ‘Structuurvisie 2010 - partiële 

herziening 2014’ van de provincie 

Noord-Brabant is de tracébundel voor 

de N279 vastgelegd. Het betreft een 

gemotiveerd besluit dat nog steeds 

actueel is. In het planMER dat voor de 

structuurvisie is uitgevoerd staat 

beschreven dat de tracébundel voor de 

N279 is ingeperkt vanwege de 

aanwezige bebouwing en 

bedrijventerreinen, natuurwaarden, 

watergangen en –bergingsgebieden en 

landschappelijke/cultuurhistorische 

waarden. 
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Een omleiding bij Dierdonk is een 

alternatief voor het aanpakken van de 

verkeersproblemen op het doorgaande 

tracé in Helmond (met referentiejaar 

2030). Verkeersproblemen op het 

doorgaande tracé worden aangepakt 

door de aansluitingen ongelijkvloers te 

maken. Bij Rijpelberg/Brouwhuis is al 

sprake van een ongelijkvloerse kruising 

met de N270 en het spoor. 

 

 Bereikbaarheid/verkeer  

B5.7.4.A Indiener ondervindt met 

regelmaat overlast op de weg 

van Gemert tot Veghel met 

name in de ochtend staat het 

daar elke keer vast. Ook 

wanneer indiener van Gemert 

naar Beek en Donk rijdt staat 

het ruim voor de rotonde en de 

brug vast. 

 

Indiener signaleert dat de 

aanwezige bedrijven meer en 

meer geïsoleerd raken. 

 

Indiener vindt dat het lange 

wachten en traag voort rijden op 

de N279 voor iedereen 

tijdverlies op levert. Het kan 

allemaal veel soepeler. 

 

Indieners zijn van mening dat 

wegens een gebrek aan 

werkgelegenheid in Bakel het 

van groot belang is een snelle 

verbinding te hebben tussen 

Veghel of Asten. 

 

Indiener stelt dat iedereen lijdt 

onder een stagnerende 

doorstroming van het verkeer: 

de weggebruikers, de veiligheid 

en de economie. Er is te veel 

(vracht)verkeer en te weinig 

asfalt, wat stilstand tot gevolg 

heeft. 

De verkeersberekeningen waar in de 

NRD naar verwezen wordt zijn 

berekeningen die in een vorige fase zijn 

uitgevoerd. Ten behoeve van het MER 

N279 Veghel-Asten worden nieuwe 

verkeersanalyses uitgevoerd voor de 

verschillende alternatieven. Dit gebeurt 

met een verkeersmodel dat opnieuw is 

gekalibreerd op basis van het BBMA 

(Brabantbrede Model Aanpak) 2014. 

 

Op basis van de nieuwe 

verkeersanalyses wordt de 

probleemanalyse geactualiseerd. De 

aanwezige problemen worden voor de 

N279 Veghel-Asten als geheel in beeld 

gebracht. Daarna worden de varianten 

in beeld gebracht. De impact op het 

onderliggend wegennet (afname of 

toename van verkeer) wordt eveneens 

in beeld gebracht.  

 

Van de alternatieven en varianten wordt 

het doelbereik bepaald, inclusief het 

effect op de reistijd. Ook worden op 

basis van de verkeersanalyses de 

effecten ten aanzien van leefbaarheid 

(waaronder geluid, luchtkwaliteit, 

gezondheid) bepaald. Dit gebeurt voor 

het gehele studiegebied van de N279 

Veghel-Asten. Ook de effecten op 

leefbaarheid ter hoogte van Helmond 

worden bepaald. 
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Volgens indieners levert de 

bereikbaarheid tussen Veghel en 

De Peel veel vertraging op en 

remt dat de economische 

ontwikkeling van de Peelregio 

indiener. 

 

Indieners vragen zich af wat de 

bron van het toenemende 

verkeer aan de N279 vormt? De 

omringende wegen zijn zwaarder 

belast dan de N279 en vertonen 

in de dagelijkse praktijk 

stelselmatig congestie. Indiener 

is benieuwd hoe deze wegen 

dan in staat zijn meer verkeer 

naar de N279 te geleiden? 

 

Indiener stelt dat de N279 in de 

praktijk ruim capaciteit over 

blijkt te hebben, terwijl 

omringende wegen (over) belast 

zijn. Dit moet naar zijn mening 

goed onderzocht en 

onderbouwd worden. 

 

Indiener vraagt zicht af waarop 

de stelling gebaseerd is dat er 

een mogelijk knelpunt bij de 

Rembrandtlaan in Helmond is? 

Indiener verzoekt om met een 

onderbouwing van de stelling te 

komen dat op termijn congestie 

bij de Rembrandtlaan ontstaat. 

Hoe moet het verkeer van 3 

aansluitingen naar de omleiding 

gaan zonder congestie? En wat 

gebeurt er met de huidige 

N279? Wordt deze gesloopt? 

 

Indiener stelt dat de 

verkeersberekeningen waaraan 

de NRD refereert openbaar 

gemaakt dienen te worden. 

 

De bestaande N279 ter hoogte van 

Helmond zal, indien de Stuurgroep en 

Gedeputeerde Staten de keuze maken 

voor de omleiding Helmond, als deel 

van het voorkeursalternatief, worden 

afgewaardeerd naar een gemeentelijke 

weg. 
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Indiener is van mening dat een 

gedegen verkeersmodel wordt 

gemist om aan te tonen dat een 

opgewaardeerde N279 oplossen 

vermogen voor de Brainport 

regio oplevert. Waarom geen 

uitgebreid verkeersmodel zoals 

in de NRD ten tijde van de 

Ruit? 

 

Indiener stelt dat de 

verkeersprognoses stammen uit 

2010 (Ruit Eindhoven) en de 

vraag is of deze nog wel relevant 

zijn. 

 

Volgens indiener toont de 

NRD-oplossingen en 

aanpassingen die niet 

onderbouwd worden door 

recente verkeersberekeningen. 

Nieuwe verkeersberekeningen 

moeten worden uitgevoerd en 

leidend zijn bij het 

herontwerpen en aanpassen van 

de N279 Veghel-Asten. 

 

Indiener vraagt of voor de 

onderbouwing de actuele 

verkeersbelasting is geëvalueerd 

en de tendens van de afgelopen 

decennia in beeld is gebracht? 

 

B5.7.4.B Indiener zou graag zien dat de 

regio integraal de belangrijkste 

knelpunten in de regio oplost. 

En vindt dat investeren in de 

knelpunten met hoogst 

rendement prioriteit zouden 

moeten hebben. Indiener zou 

het liefst zien dat hier de 

Provincie een sterkere 

regisserende rol in neemt. 

 

Inzet is het opheffen van de knelpunten 

ten aanzien van de doorstroming en 

verkeersveiligheid op de N279 en 

hieraan verbonden het verbeteren van 

de leefbaarheid. Maar ook, gericht op 

een tracé dat geschikt is voor de 

toekomst. 
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B5.7.4.C Indiener stelt dat de 

bereikbaarheid van Brabant en 

specifiek Brainport Brabant van 

groot belang is. Dit geldt niet 

alleen voor de regio, maar voor 

de Nederlandse economie als 

geheel. Indiener vindt dat dit op 

dit moment onvoldoende wordt 

herkend en erkend. 

 

Indiener is van mening dat 

onder andere Helmond moet 

kunnen groeien op economisch 

gebied en niet achtergesteld kan 

of mag worden ten opzichte van 

omliggende steden en dorpen 

als Veghel, Eindhoven, Venray 

en Weert. 

 

Een dergelijk verband zoals geschetst is 

voor de provincie herkenbaar. De 

provincie is gestart met een breed 

gedragen programma SmartwayZ.NL 

dat zich richt op het bereikbaar houden 

van Zuid-Nederland met het oog op de 

economische positie van Zuid-

Nederland en daarmee ook van 

Helmond. 

B5.7.4.D Volgens indiener loopt het bij 

Beek en Donk dagelijks 

helemaal vast, wat tot grote 

ergernis leidt. 

 

Indiener geeft aan dat Gemert 

geïsoleerd ligt als het gaat om de 

connectie naar auto(snel)wegen. 

De weg naar de randstad die 

indiener 5 dagen per week 

aflegt, is alleen zinvol via de 

route van de N279 naar Den 

Bosch (A2). Een hele 

verbetering is de verbreding die 

nu ophanden is vanaf Veghel. 

Maar de weg daarnaartoe is nog 

altijd 18 km: veel te lang. 

Daarom het sterke verzoek van 

indiener om hier wat aan te 

doen. Het zal ook de veiligheid 

sterk bevorderen. 

 

Indiener vraagt om opheldering 

over de formulering van de 

doelstelling (genoemde 

doorstroming). Is dit regionaal 

of bovenregionaal?  

Uitgangspunt voor de studie is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. De groei van het 

verkeer leidt tot 

doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen. Daarom 

worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee wordt 

ook de veiligheid verbeterd. Een 

toekomstbestendige aanpak betekent 

slim investeren in kruisingen en 

aansluitingen door nu de mogelijkheid 

open te houden om in de toekomst 2x2 

rijstroken te realiseren als dat na 

intensieve monitoring nodig mocht 

blijken.  

 

Het MER gaat ook in op zowel tracé- 

als individuele kruisingsniveau. 

Mogelijke verbetermaatregelen komen 

hierbij aan de orde, zo ook op de 

weggedeelten nabij Beek en Donk en 

Gemert – Veghel. Zowel het 

hoofdwegennet als het onderliggend 

wegennet maken deel uit van de 

analyses.  
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Indien boven regionaal, leg dan 

gelijk een 2x2 baans weg aan. 

 

B5.7.4.E Op diverse plekken in de tekst 

van de notitie wordt melding 

gedaan van een aansluiting op 

de A50. Indiener stelt dat dit, 

gelet op de filevorming die zich 

dagelijks ter hoogte van Veghel 

voordoet, verkeerstechnisch 

gezien een zeer onlogische 

oplossing is, waar 

toekomstbestendig gezien zeker 

niet voor gekozen mag worden. 

Een goede aansluiting op het 

hoofdwegennet op de A50 maar 

ook de A67 is een utopie. 

 

Indiener heeft de volgende 

opmerkingen/vragen ten aanzien 

van de NRD:  

 indiener heeft de voorkeur 

om de alternatieven naast 

tekstueel ook visueel in de NRD 

op te nemen. 

 indiener vraagt zich af op 

welke wijze in het 

beoordelingskader 

verkeerskundig doelbereik ‘een 

goede aansluiting op het 

hoofwegennet’ wordt getoetst?  

 Het beoordelingskader 

verkeerskundig doelbereik gaat 

in op intensiteiten, 

reistijdverhouding en I/C-

verhouding. Bij het aspect 

‘Effecten N279’ is vermeld dat 

dit betrekking heeft op de N279 

en de direct aansluitende wegen, 

o.a. rijkswegen. Bij het aspect 

Bereikbaarheid worden de 

direct aansluitende wegen 

nogmaals genoemd, deze 

worden in de toelichting niet 

nader benoemt. Betreft het hier 

dezelfde wegen genoemd als bij 

het aspect ‘Effecten N279’? 

Ten aanzien van een aansluiting op de 

A50 geldt dat de regionale 

verkeersstructuren in beeld worden 

gebracht via het verkeersonderzoek (zie 

ook hoofdstuk 2 Advies Cie. m.e.r, 

onderdeel probleemanalyse). In het 

MER wordt rekening gehouden met 

een detailstudie voor Veghel 

(optimalisatiemogelijkheden van de 

alternatieven en een studie naar de 

aansluiting op de A50 en de gevolgen 

hiervan). Hieruit zal moeten blijken 

welke oplossingsmogelijkheden er zijn. 

Ten aanzien van een aansluiting op de 

A50 worden de effecten in beeld 

gebracht via het verkeersonderzoek. 

Daaruit komt hoeveel verkeer er extra 

op de A50 komt en of dit leidt tot extra 

congestie. In het MER wordt naast de 

verkeersstudie met een regionaal 

verkeersmodel rekening gehouden met 

een detailstudie voor Veghel 

(optimalisatiemogelijkheden 

alternatieven en studie naar de 

aansluiting op de A50 en de gevolgen 

hiervan). Hieruit zal moeten gaan 

blijken wat de beste oplossing voor de 

omleiding Veghel wordt.  

 

Er vindt nauwe afstemming plaats 

tussen de Provincie en projectpartners 

over dit onderzoek waarbij ook 

gekeken wordt naar oplossend 

vermogen van zowel een nieuwe dan 

wel de bestaande aansluiting Eerde en 

aansluiting Veghel en het 

tussenliggende wegvak.  

 

Met behulp van een aanvullend 

onderzoek en door gebruik te maken 

van het NRM worden in het MER ook 

de effecten op het hoofdwegennet 

bepaald. 
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Indiener heeft met betrekking 

tot Rijkswegen de volgende 

opmerkingen/vragen: De 

aanpassing van de N279 Veghel-

Asten mag niet leiden tot 

doorstromings- en/of 

veiligheidsproblemen op de 

aanliggende rijkswegen of 

betreffende aansluitingen. 

Indiener vraagt om inhoudelijke 

en procesmatige afstemming 

(zowel met RWS als met het 

ministerie van Infrastructuur en 

Milieu) in verband met de 

nieuwe aansluiting 10 ‘Eerde’ 

van de omleiding Veghel op de 

A50 en wijst op de noodzaak 

voor het doorlopen van de 

Tracéwetprocedure. 

 

B5.7.4.F Indiener vraagt zich af of in de 

studie van autonome groei de 

verkeersbelasting van een niet 

aangepaste N279 vergeleken 

wordt met een opgewaardeerde 

N279 inclusief vergelijking van 

de kosten? 

In het MER wordt naar de autonome 

situatie gekeken. Dit houdt in dat er 

wordt gekeken naar de situatie in 2030 

waarbij de aanpak van de N279 Veghel-

Asten niet wordt gerealiseerd maar 

overige vastgestelde projecten en 

ontwikkelingen wel. De alternatieven 

worden vergeleken met de autonome 

situatie (beide in 2030). Ook worden in 

het MER de kosten van alle 

alternatieven in beeld gebracht en 

onderling vergeleken. 

 

B5.7.4.G Met betrekking tot 

Rijksvaarwegen heeft indiener 

de volgende 

opmerkingen/vragen: De 

opwaardering van de Zuid-

Willemsvaart naar vaarwegklasse 

IV moet niet onmogelijk 

worden door de kruising met de 

N279. 

De wens van indiener om rekening te 

houden met de toekomstige uitbreiding 

van de Zuid-Willemsvaart naar 

vaarklasse categorie IV is veiliggesteld 

door middel van een zonering van 25 

meter om de kanalen in het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening 

(Barro). Tevens is deze eis vertaald 

naar een eis in de klant eisen 

specificatie (KES), ten behoeve van het 

verdere planvormingsproces.  



 

Reactienota behorende bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel-Asten 103 

Ook wordt bruggen over de Zuid-

Willemsvaart dusdanig ontworpen dat 

deze voldoen aan de eisen die 

Rijkswaterstaat stelt aan de 

doorvaarthoogte van schepen in 

vaarwegklasse IV.  

Indiener is ook betrokken bij de 

ontwerpsessies en er is bilateraal 

overleg geweest om dit punt op 

acceptabele wijze te ondervangen.  

 

B5.7.4.H Indiener stelt dat de gebruikte 

methode voor het bepalen van 

toekomstbestendigheid van de 

N279 in wezen exponentieel van 

aard is. Dit wordt bepaald door 

de intensiteit (met een 

percentage per jaar) op te hogen 

totdat deze de capaciteit van de 

weg overschrijdt. Er is geen 

enkele grond in de NRD 

aangegeven voor exponentiële 

toename van verkeer per jaar. 

Tenzij de N279 volgens 

indiener een bovenregionale 

functie heeft of krijgt en 

daarmee een tweede A2, gaat 

vervullen. Volgens indiener 

wordt hierdoor de suggestie 

gewekt, dat alleen de verbetering 

van het bestaande traject 

eigenlijk al achterhaald is. 

Volgens indiener worden de 

termen robuustheid en 

toekomstbestendigheid ook 

door elkaar gebruikt. Er wordt 

geen definitie voor gegeven. 

Volgens indiener het toppunt 

van onduidelijkheid, geen toets 

mogelijk. 

 

Er is inderdaad geen reden om een 

exponentiële groei te verwachten op de 

N279. Daarom wordt de 

toekomstbestendigheid met een 

gevoeligheidsanalyse in beeld gebracht 

in het MER, waarbij een lineaire groei 

wordt gehanteerd.  

 

De termen robuustheid en 

toekomstbestendigheid zijn volgens de 

provincie niet door elkaar gebruikt. Om 

echter verdere onduidelijkheid te 

voorkomen worden deze begrippen in 

het MER nogmaals nader toegelicht. 



 

Reactienota behorende bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel-Asten 104 

B5.7.4.I Indiener stelt dat de N279 Zuid 

geen structurele congestie 

vertoont. 

 

Indiener vraagt zicht af waar de 

stellingen ten aanzien van 

congestie op de N279 in 2030 

op zijn gebaseerd? Deze dienen 

volgens indiener openbaar te 

worden gemaakt. 

 

De verkeerssituatie op de N279 in het 

referentiejaar 2030 met autonome 

ontwikkeling wordt in het MER in 

beeld gebracht, zowel als geheel als op 

deelgebied niveau. Dit is na afronding 

van het MER openbaar. 

 

B5.7.4.J Indiener vraagt wat het 

oplossend vermogen is van een 

opgewaardeerde N279 is? 

 

Indiener vraagt zich af wat het 

verschil tussen congestie en 

oplossend vermogen voor de 

regio via de zogenaamde 

‘inprikkers’ is? 

De verkeerssituatie op de N279 in het 

referentiejaar 2030 met autonome 

ontwikkeling wordt in het MER in 

beeld gebracht, zowel als geheel als op 

deelgebied niveau.  

 

B5.7.4.K Indiener vraagt of er rekening 

wordt gehouden met het feit dat 

er mogelijk meer gebruikers 

aangetrokken worden waardoor 

uiteindelijk een verbreding van 

de weg de enige oplossing is om 

tot goede doorstroming te 

komen? In geval van 

filevorming bij Asten-Eindhoven 

is de N279 een ideale route om 

minder brandstof te verbruiken 

en ook sneller naar de A2 te 

kunnen rijden. 

 

In de NRD ontbreekt volgens 

indiener een belangrijk 

(onderzoeks-)aspect, namelijk 

de mogelijk aanzuigende 

werking van een verbeterde 

N279 tussen Veghel - Asten op 

vrachtverkeer en sluipverkeer 

dat nu de snelwegen neemt. 

Het mogelijke verkeersaantrekkende 

effect van een opgewaardeerde N279 

wordt in beeld gebracht in het MER. In 

het MER worden per deelgebied de 

effecten op het onderliggende wegennet 

bekeken. Het onderdeel vrachtverkeer 

komt daarbij in het MER aan de orde.  

 

 

B5.7.4.L Indiener verzoekt om per 

alternatief de kosten en 

reistijdwinst tegen elkaar af te 

zetten. 

In het MER wordt reistijdwinst 

onderzocht. Ook wordt een 

kostenraming opgesteld waarin de 

kosten van de verschillende 

alternatieven op een rij worden gezet.  
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B5.7.4.M Indiener vraagt of het verschil in 

reistijden wordt onderzocht en 

gerapporteerd door middel van 

een reistijden-kaart vergelijking 

van de huidige situatie en met 

de opgewaardeerde situatie. 

De reistijden worden in het MER door 

middel van cijfers en kaarten in beeld 

gebracht van zowel de referentiesituatie 

(zonder opwaardering N279 Veghel-

Asten) als de alternatieven. 

 

B5.7.4.N Indiener vraagt of in het MER 

wordt meegenomen wat het 

effect van de omliggende N-

wegen naar de N279 zal zijn. 

De verkeerseffecten op de op de N279 

aansluitende wegen worden in het MER 

in beeld gebracht. 

 

B5.7.4.O Indiener vraagt wat er gebeurt 

met de toeritten tussen de N279 

en Helmond-Noord? 

In de NRD is een kaart opgenomen 

welke aansluitingen tussen Helmond 

Noord en de N279 veranderen. In het 

ontwerpproces worden deze verder 

uitgewerkt. Deze ontwerpen komen 

terug in het MER. 

 

B5.7.4.P Het verdwijnen van de 

ontsluiting Waterleliesingel en 

Coendersberglaan zal volgens 

indiener leiden tot slechtere 

bereikbaarheid van Dierdonk. 

Er is nauwelijks ruimte om een 

extra weg langs de N279 aan te 

leggen naar Bakel. Dit zal leiden 

tot extra sluipverkeer van 

Helmond Noord/Bakelsedijk 

door de wijk Dierdonk om naar 

Bakel te kunnen rijden. Is hier 

rekening mee gehouden en zo ja 

op welke wijze? Zijn hier cijfers 

van beschikbaar? 

 

De effecten van het wijzigen van een 

aansluitvorm of het beperken van de 

rijrichtingen op het verkeer in en nabij 

Dierdonk wordt in het MER 

inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de geactualiseerde 

verkeersanalyse die in het kader van het 

MER uitgevoerd worden. 

B5.7.4.Q Indiener vraagt zich af hoe de 

N279 als 1-baans weg rijmt met 

het feit dat op dit moment 

sprake is van een verbreding 

naar 2x2 op het traject van Den 

Bosch – Veghel. 

 

Volgens indieners schrijft de 

Provincie dat nieuw te bouwen 

kunstwerken gebaseerd zullen 

worden op toekomstbestendige 

situaties om te voorkomen dat 

bij verbreding van de weg naar 

2x2 opnieuw gebouwd moet 

Het opwaarderen van de N279 wordt 

per deeltraject bekeken. Momenteel is 

de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en 

Veghel inderdaad opgewaardeerd naar 

2x2 rijstroken. Uitgangspunt voor de 

N279 Veghel-Asten is om de weg als 

2x1 rijbaan uit te voeren.  

 

In het MER worden 

verkeersberekeningen uitgevoerd om te 

bezien of deze uitvoeringsvorm 

voldoende is. Milieueffecten waaronder 

de uitstoot va fijnstof worden voor de 

alternatieven in beeld gebracht. 
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worden. Indiener vraagt of door 

het aanpassen van kunstwerken 

naar een 2x2 baans situatie, de 

verkeersprognoses dan ook zijn 

gebaseerd op een situatie van 

2x2 baans vanaf Veghel-Asten? 

Zo nee, waarom niet? En zo ja, 

met welke cijfers? Niet alleen 

voor verkeersaantallen maar 

ook de uitstoot van fijnstof. 

 

Indiener vraagt zich af of in het 

MER wordt gerekend met een 

2x2 baansweg vanaf Asten-

Veghel? Het is volgens indiener 

niet realistisch uit te gaan van 

2x1 baans omdat de 

kunstwerken zijn gebaseerd op 

2x2 baans?  

Bovendien is volgens indiener te 

verwachten dat het verkeer vast 

gaat lopen in Veghel op het punt 

dat het wel naar 2x2 baans gaat? 

Zo niet, waarom niet en wat is 

uw standpunt in deze waarom u 

meent dat tot 2030 sprake kan 

zijn van 2x1 baans. 

 

 

B5.7.4.R Indiener vraagt of gegarandeerd 

kan worden dat tot 2030 de 

maximumsnelheid van 80 km/h 

gehandhaafd blijft? Zo ja, welke 

garanties/maatregelen ter 

handhaving gaat de provincie 

dan geven/treffen? 

 

 

De provincie hanteert als uitgangspunt 

voor de N279 Veghel-Asten dat het een 

80 km/uur weg blijft, vanwege de 

verkeersfunctie en huidige vormgeving 

van de weg. De ontwerpen worden 

opgesteld op basis van dit uitgangspunt. 

Er is geen aanleiding om een 

verandering van de maximumsnelheid 

te verhogen. 
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B5.7.4.S Volgens indieners schrijft de 

Provincie dat nieuw te bouwen 

kunstwerken gebaseerd zullen 

worden op toekomstbestendige 

situaties om te voorkomen dat 

bij verbreding van de weg naar 

2x2 opnieuw gebouwd moet 

worden. Indiener vraagt of door 

het aanpassen van kunstwerken 

naar een 2x2 baans situatie, de 

verkeersprognoses dan ook zijn 

gebaseerd op een situatie van 

2x2 baans vanaf Veghel-Asten? 

Zo nee, waarom niet? En zo ja, 

met welke cijfers? Niet alleen 

voor verkeersaantallen maar 

ook de uitstoot van fijnstof. 

 

Indiener vraagt zich af of in het 

MER wordt gerekend met een 

2x2 baansweg vanaf Asten-

Veghel? Het is volgens indiener 

niet realistisch uit te gaan van 

2x1 baans omdat de 

kunstwerken zijn gebaseerd op 

2x2 baans?  

Bovendien is volgens indiener te 

verwachten dat het verkeer vast 

gaat lopen in Veghel op het punt 

dat het wel naar 2x2 baans gaat? 

Zo niet, waarom niet en wat is 

uw standpunt in deze waarom u 

meent dat tot 2030 sprake kan 

zijn van 2x1 baans. 

 

Indiener is van mening dat het 

onderzoeken van het beter 

benutten van het bestaande 

tracé maar beter achterwege 

gelaten kan worden. Dit met 

oog op het feit dat de ontwerpen 

reeds zijn gericht op 2x2 

rijstroken. 

 

Uitgangspunt voor de studie is een 

robuuste, toekomstbestendige N279 

met 2x1 rijstroken. De groei van het 

verkeer leidt tot 

doorstromingsproblemen bij 

aansluitingen en kruisingen. Daarom 

worden deze aangepakt en 

ongelijkvloers gemaakt. Hiermee wordt 

ook de veiligheid verbeterd. Een 

toekomstbestendige aanpak betekent 

slim investeren in kruisingen en 

aansluitingen door nu de mogelijkheid 

open te houden om in de toekomst 2x2 

rijstroken te realiseren als dat na 

intensieve monitoring nodig mocht 

blijken.  

Het opwaarderen van de N279 wordt 

per deeltraject bekeken. In het MER 

worden verkeersberekeningen 

uitgevoerd om te bezien of deze 

uitvoeringsvorm voldoende is. 

Milieueffecten waaronder de uitstoot va 

fijnstof worden voor de alternatieven in 

beeld gebracht. 

 

Ook wordt gekeken naar de 

mogelijkheden van het toepassen van 

Smart Mobility. Op basis daarvan wordt 

met behulp van een 

gevoeligheidsanalyse de 

verkeerseffecten bepaald.  
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B5.7.4.V Indiener stelt dat de 

verkeersprognoses stammen uit 

2010 (Ruit Eindhoven) en de 

vraag is of deze nog wel relevant 

zijn. 

 

Indiener vraagt of voor de 

onderbouwing de actuele 

verkeersbelasting is geëvalueerd 

en de tendens van de afgelopen 

decennia in beeld is gebracht? 

 

In het MER N279 Veghel-Asten 

worden de bestaande verkeersanalyses 

geactualiseerd.  

 

B5.7.4.W Indiener stelt voor om ook het 

openbaar vervoer mee te wegen 

bij de alternatieven. 

 

Indiener wil graag de invoering 

van co-modaliteit meenemen in 

het vervolgonderzoek. 

 

Indiener verzoekt de 

implementatie en effecten van 

realisatie van 

hogesnelheidsfietspaden (ten 

behoeve van onder andere de 

elektrische fietsen) ook mee te 

nemen in het MER. 

 

Voor OV, fiets en co-modaliteit is 

aandacht in de deelopgave 

Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant 

binnen het programma SmartwayZ.NL. 

De deelopgaven zijn nauw op elkaar 

afgestemd. 

 

 

B5.7.4.X Indiener vraagt of er bij de 

bepaling van de 

verkeersprognose rekening is 

gehouden met een toename van 

de reisverliestijd tot 2021 met 

38% en zo ja hoe? 

In het verkeersmodel wordt rekening 

gehouden met groei van het verkeer, 

eventueel reistijdverlies wordt 

inzichtelijk gemaakt in het MER.  

 

B5.7.4.Y Indiener vraagt of er rekening is 

gehouden met het recente 

besluit van de gemeente 

Gemert-Bakel om een aantal 

wegen in de gemeente te 

downsizen door de 

maximumsnelheid op sommige 

stukken te verlagen van 80 naar 

50 km per uur en hoe is dit 

meegenomen in de 

verkeersprognoses?  

 

Er is (nog) geen besluit genomen over 

de wegcategorisering door de gemeente 

Gemert-Bakel. Alleen vastgestelde 

plannen zijn opgenomen in de 

verkeersmodelberekeningen waardoor 

deze maatregelen niet zijn opgenomen. 

Besluitvorming wordt verwacht in het 

voorjaar van 2017. Uit navraag bij de 

gemeente wordt aangegeven dat de 

relatie met de N279 zeer beperkt is. 
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Is er rekening mee gehouden 

dat mogelijk een alternatieve 

weg wordt gemaakt voor 

doorgaand verkeer dat niets in 

de regio Asten-Den Bosch te 

zoeken heeft? Zo ja met welke 

cijfers? 

 

B5.7.4.Z Indiener verzoekt om toegang 

tot het verkeerskundig 

onderzoek 2014 

 

Indiener stelt dat de 

verkeersberekeningen waaraan 

in het NRD wordt gerefereerd 

openbaar gemaakt dienen te 

worden. 

 

Indiener stelt dat de 

verkeersprognoses stammen uit 

2010 (Ruit Eindhoven) en de 

vraag is of deze nog wel relevant 

zijn. 

 

Volgens indiener toont de NRD 

oplossingen en aanpassingen die 

niet onderbouwd worden door 

recente verkeersberekeningen. 

Nieuwe verkeersberekeningen 

moeten worden uitgevoerd en 

leidend zijn bij het 

herontwerpen en aanpassen van 

de N279 Veghel-Asten. 

 

Indiener vraagt of voor de 

onderbouwing de actuele 

verkeersbelasting is geëvalueerd 

en de tendens van de afgelopen 

decennia in beeld is gebracht? 

 

Indiener stelt dat een 

onrealistisch groeicijfer voor de 

berekening van ‘referentie 2030’ 

is gebruikt in de studie van 

2012. 

 

Op basis van een geactualiseerde 

probleemanalyse wordt het MER 

opgesteld. In het MER N279 Veghel – 

Asten zullen nieuwe 

verkeersberekeningen worden 

uitgevoerd, waardoor er met de meest 

actuele cijfers wordt gerekend. 

 

De samenvatting van het MER 

Noordoostcorridor is openbaar en 

online te vinden op brabant.nl. Het 

volledige MER en de 

achtergronddocumenten zijn niet 

vastgesteld waardoor deze niet 

openbaar zijn en dus niet zijn 

gepubliceerd. De verkeerskundige 

berekeningen waaraan gerefereerd 

wordt zijn niet openbaar en kunnen 

niet opgevraagd worden. 
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B5.7.4.AA Indiener stelt dat uitgegaan dient 

te worden van de ‘worst case 

scenario’ uit verkeersmodellen 

om tot een toekomstbestendig 

plan te komen. 

In het verkeersmodel zijn realistische 

groeipercentages gehanteerd, in het 

MER wordt rekening gehouden met de 

toekomstbestendigheid van de weg. In 

het MER worden gevoeligheidsanalyses 

uitgevoerd, onder andere naar het effect 

van een extra toename van het verkeer.  

 

B5.7.4.AB Indiener verzoekt om 

sluipverkeer te definiëren en te 

onderbouwen met de nieuwe 

intensiteitsmetingen waar 

sluipverkeer zich bevindt. 

 

Indiener stelt dat sluipverkeer 

buiten de zoekgebieden (o.a. bij 

de afslag Corsica en afslag Sint-

Oedenrode) onverkort 

opgenomen moet worden in de 

afwegingen tussen de beide 

alternatieven. Welke concrete 

uitwerkingen zijn erom 

tegemoet te komen aan de 

uitgesproken ambitie inzake het 

sluipverkeer? 

 

Indiener is van mening dat een 

aansluiting van de Corsica op de 

N279 mogelijkheden biedt voor 

sluipverkeer. Indiener stelt dat 

hier ook alternatieven zijn, zoals 

het benutten van de bestaande 

aansluiting op de A50 of het 

aanleggen van een ontsluiting 

dicht bij de plek waar de 

omleiding van de N279 de 

aansluiting krijgt op de A50. 

In het MER worden de intensiteiten op 

het onderliggend wegennet per 

deelgebied in kaart gebracht 

(verschilplots). Indien er sprake is van 

een toename van verkeer op het 

onderliggend wegennet (bijvoorbeeld 

als gevolg van de voorziene aansluiting 

bij Corsica) wordt dit in het MER in 

beeld gebracht. In het MER zijn geen 

metingen voorzien. 

 

Het voorgesteld alternatief waarin het 

benutten van de bestaande aansluiting 

op de A50, inclusief een aansluiting 

Corsica wordt meegenomen in het 

MER. 
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 Verkeersveiligheid  

B5.7.5.A Door opwaardering moet de 

verkeersveiligheid verbeteren. 

Indiener vraagt zich af waaruit 

blijkt dat de huidige N279 niet 

veilig is. 

In het MER wordt verkeersveiligheid 

onderzocht. Hierbij worden de 

alternatieven beoordeeld ten opzichte 

van de referentiesituatie. De 

referentiesituatie wordt beschreven aan 

de hand van recente 

verkeersongevallenregistratiegegevens. 

Daarnaast worden risicocijfers bepaald 

waarmee een relatieve 

verkeersonveiligheid in beeld wordt 

gebracht. 

 

B5.7.5.B Indiener verzoekt om het aspect 

verkeersveiligheid beter te 

onderbouwen. De meeste 

dodelijke ongelukken op de 

N279 zijn niet op kruisingen 

maar op rechte stukken 

gebeurd. Wat wilt u daarin 

verbeteren? 

Verkeersonveiligheid is een van de 

aspecten die wordt meegenomen in het 

MER. De verkeersveiligheid op de 

wegvakken wordt medebepaald door de 

inrichting, de doorstroming en de 

afwikkeling op de kruisingen. 

 

Op basis van de ongevallencijfers van 

de afgelopen jaren wordt de 

verkeers(on)veiligheid in beeld 

gebracht. Hierbij wordt onderzocht 

waar de meeste ongevallen plaatsvinden 

en of er één of meerdere oorzaken te 

onderscheiden zijn. De 

opgewaardeerde N279 zal worden 

ingericht conform de richtlijnen 

(Duurzaam Veilig) waarmee de 

verkeersveiligheid zoveel mogelijk 

wordt geborgd. Ondanks een goede 

weginrichting zijn ongevallen op rechte 

stukken niet altijd te voorkomen.  

 

 

B5.7.5.C Indiener wil graag weten hoe 

gegarandeerd kan worden dat de 

bereikbaarheid van Bakel vanuit 

Helmond en vice versa niet 

belemmerd of onveiliger wordt. 

Dat geldt voor autoverkeer, 

maar met name ook voor 

fietsverkeer. 

 

Indiener vraagt zicht af of in 

kader van veiligheid (met name 

Bij het ontwerpen van alternatieven 

(ook bij opwaardering) wordt zoveel als 

mogelijk gepoogd om kruisende 

verbindingen intact te houden (waarbij 

gelijkvloerse kruisingen ongelijkvloers 

worden gemaakt) of om te leiden via 

veilige nieuwe routes. 
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op fietspaden en/of secundaire 

wegen) rekening wordt 

gehouden met het effect van 

opwaarderen. 

 

B5.7.5.D Een van de kinderen van 

indiener fietst dagelijks over de 

weg Helmond - Den Bosch - 

Drunen. Deze weg langs het 

kanaal wordt gezien als trage en 

te gevaarlijke weg. 

 

Indiener vindt de weg 

slaapverwekkend en begrijpt niet 

waarom er niet meer 

ongelukken gebeuren, vooral 

indien een voorliggende auto 

niet harder dan 60 rijdt. Dit 

geldt voor meerdere wegen, wat 

toch een geweldige melkkoe 

blijft natuurlijk. 

 

Indiener stelt dat door stilstand, 

ondanks een inhaalverbod, 

dodelijke ongelukken zullen 

gaan plaatsvinden. Indiener 

schrikt regelmatig van 

stuntgedrag op de weg. 

Verkeersonveiligheid is een van de 

aspecten die worden meegenomen in 

het MER. In het kader van het ontwerp 

wordt gekeken naar een veilige 

vormgeving die aansluit bij het 

verwachtingspatroon van de 

weggebruiker. 
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 Kwaliteit leefomgeving  

B5.7.6.A Indiener vindt dat er ook 

rekening moet worden 

gehouden met de vele vormen 

van overlast die al in het gebied 

bestaan, zoals de geluidhinder 

van de vliegvelden Volkel en 

Eindhoven en de 

bedrijventerreinen. 

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te 

geven van het effect van dit initiatief 

(aanpassing van de N279) en ook 

aansluitend bij de wetgeving in ons 

land, wordt in het MER de 

geluidsbelasting van enkel het 

wegverkeer inzichtelijk gemaakt voor de 

verschillende situaties/alternatieven. 

Voor de vergelijking van de 

verschillende ontwerpvarianten is de 

cumulatie met andere geluidbronnen 

niet onderscheidend. Cumulatie met 

andere geluidbronnen wordt daarom 

niet kwantitatief meegenomen. In de 

MER wordt wel een beeld gegeven van 

de andere bronnen zoals 

industrielawaai en luchtvaartlawaai die 

in het gebied aanwezig zijn. 

 

B5.7.6.B Indiener verzoekt om ook de 

verplaatsingseffecten 

(verschuiving van de lucht- en 

geluidsbelasting als gevolg van 

de veranderingen in de 

verkeersstromen) mee te 

nemen, bijvoorbeeld de 

cumulatieve vervuilings- en 

onveiligheidsgevolgen van het 

Veghels voorkeurstracé voor de 

kernen Zijtaart en Eerde. 

Het studiegebied van het MER Veghel-

Asten is niet beperkt tot de N279, maar 

reikt tot daar waar sprake is van effecten 

als gevolg van de N279 Veghel-Asten. 

Daarmee worden de effecten van 

eventuele verschuivingen in 

geluidbelasting en fijnstof inzichtelijk 

gemaakt. Bij het uitvoeren van de 

milieuonderzoeken voor het MER 

wordt duidelijk of, en zo ja voor welke 

milieuaspecten sprake is van een effect 

voor de kernen Zijtaart en Eerde. 

 

B5.7.6.C Indiener vraagt de 

geluidsproblematiek bij 

Rijpelberg en Brouwhuis mee te 

nemen in de 

vervolgonderzoeken. 

In het MER worden voor het gehele 

traject Veghel – Asten de 

geluidsproblematiek in kaart gebracht, 

zo ook voor traject Rijpelberg – 

Brouwhuis. Bij het uitvoeren van de 

milieuonderzoeken voor het MER 

wordt duidelijk of, en zo ja voor welke 

milieuaspecten sprake is van een effect 

voor Rijpelberg en Brouwhuis. Als 

sprake is van effecten worden deze 

beschreven in het MER. Hierbij wordt 

eveneens gekeken naar de mogelijke 

mitigerende maatregelen.  
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B5.7.6.D Argumentatie voor 

opwaardering van N279 omdat 

de leefbaarheid onder druk 

staat, klopt volgens indiener 

voor circa 42.000 inwoners van 

Helmond niet. Door 

aanpassingen aan de N279 zal 

het verkeer op de N279 ter 

hoogte van Helmond gaan 

toenemen. Een aanpassing van 

de N279 levert voor de 

leefbaarheid bij Helmond juist 

een achteruitgang in plaats van 

een verbetering op. 

Voor het MER N279 Veghel-Asten 

worden deelstudies uitgevoerd naar 

geluid en trillingen, fijnstof, externe 

veiligheid, gezondheid, natuur etc. In 

deze deelstudies worden de effecten 

van de alternatieven bepaald en 

beschreven. Dat betekent dat ter hoogte 

van Helmond het alternatief ‘omleiding 

Helmond’ en het alternatief ‘huidig 

tracé N279’ onderzocht worden. De 

invloed (verbetering of verslechtering) 

ten opzichte van de referentiesituatie 

wordt inzichtelijk gemaakt. 

 

B5.7.6.E Indiener vraagt aandacht voor 

een goede landschappelijke 

inpassing (in overleg met 

omwonenden) van de 

voorgenomen ongelijkvloerse 

kruising ter hoogte van de 

oversteek Oostappensedijk te 

Ommel vanwege de woningen 

die direct aan deze kruising 

grenzen. 

In het MER worden de (milieu)effecten 

van de alternatieven beschreven, zowel 

per deelgebied als voor de N279 

Veghel-Asten, wat als basis dient voor 

de afweging van de alternatieven om te 

komen tot een voorkeursalternatief. 

Daarbij worden ook de mogelijke 

mitigerende en compenserende 

maatregelen in beeld gebracht om 

(negatieve) effecten te compenseren of 

te beperken.  

In de afgelopen periode is in overleg 

met omwonenden gekeken naar een 

goede landschappelijke inpassing van 

ongelijkvloerse kruising ter hoogte van 

de oversteek Oostappensedijk te 

Ommel. Samen met bewoners is een 

passend ontwerp gemaakt voor deze 

locatie.  

 

B5.7.6.F Indiener stelt dat niet is 

aangegeven over welke lengte de 

(half) verdiepte ligging tussen het 

dorp Zijtaart en het buurtschap 

Doornhoek is gepland. Verder 

geeft een half verdiepte ligging 

veel geluidoverlast voor de 

directe omgeving en dient in de 

Pastoor Clercxstraat aan twee 

zijden een talud te worden 

aangelegd om de N279 te 

kunnen kruisen.  

De omleiding Veghel bestaat voor een 

deel uit een verdiepte ligging tussen het 

dorp Zijtaart en het buurtschap 

Doornhoek. De exacte lengte van deze 

verdiepte ligging is op dit moment nog 

niet bekend en onderwerp van 

onderzoek/nader ontwerp. Dit komt 

doordat de minimale lengte van de 

verdiepte ligging afhangt van de kruising 

van de Zuid-Willemsvaart. 
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Dit tast de leefbaarheid van de 

aanwonenden ernstig aan. 

Voor het MER werkt de provincie de 

‘worst-case’-variant uit, zodat ook de 

worst-case milieueffecten bepaald 

kunnen worden. 

 

B5.7.6.G Indieners stellen dat de 

waardevolle bomenrijen 

(waaronder de Biezendijk), die 

binnen enkele jaren kaprijp zijn, 

belangrijker worden geacht dan 

de leefbaarheid van het dorp 

Zijtaart. Aan de leefbaarheid van 

het dorp wordt op allerlei 

manieren voorbijgegaan, maar 

een waardevolle bomenrij dient 

te worden ingepast. Hiermee 

zijn indieners het volledig mee 

oneens. 

In het MER worden de milieueffecten 

beschreven van de verschillende 

alternatieven binnen het project N279 

Veghel-Asten. De omleiding Veghel, ter 

hoogte van Zijtaart, wordt hierbij ook 

beschouwd. In het NRD is het 

beoordelingskader beschreven dat 

hierbij gebruikt wordt.  

 

Bij de besluitvorming over het 

voorkeursalternatief wordt, onder 

andere op basis van de milieueffecten 

die in het MER zijn onderzocht, een 

afweging gemaakt tussen de 

verschillende alternatieven. Het al dan 

niet behouden van bomenrijen 

(waaronder de Biezendijk) wordt in 

deze besluitvorming meegenomen 

waarbij tevens de effecten op 

leefbaarheid worden onderzocht. 

 

 Geluid, trillen en luchtkwaliteit  

B5.7.7.A Indiener geeft aan dat gemeente 

Helmond indiener mondeling 

en schriftelijk heeft bevestigd dat 

men op basis van raadsbesluit 

geen achteruitgang van de 

leefkwaliteit bij de voorgenomen 

plannen accepteert ten opzichte 

van de huidige situatie voor de 4 

woonwijken (Brouwhuis, 

Rijpelberg, Dierdonk, 

Helmond-Noord). Daarom 

vindt indiener de referentie aan 

alleen wettelijke plafonds van 

geluidsnormen en/of 

luchtkwaliteitsnormen voor de 

leefomgeving rondom de N279 

bij Helmond niet acceptabel. 

 

 

 

In het MER worden de effecten van de 

alternatieven in beeld gebracht ten 

opzichte van de referentiesituatie. Het 

studiegebied van het MER Veghel-

Asten reikt tot daar waar sprake is van 

effecten als gevolg van de N279 Veghel-

Asten. In het MER worden ook de 

gevolgen van geluid, luchtkwaliteit en 

trillingen voor de woonomgeving 

beschreven. De geactualiseerde 

verkeersanalyses die in het kader van 

het MER worden uitgevoerd, liggen 

hieraan ten grondslag. Verkeerseffecten 

werken immers door in geluid, 

luchtkwaliteit en trillingen. 
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Ten aanzien van leefbaarheid 

van de dorpskern Ommel 

verzoekt inspreker om de 

negatieve effecten op o.a. het 

gebied van luchtkwaliteit en 

geluid niet te verergeren en met 

maatregelen te beperken. 

 

Indiener vindt dat er minimaal 

geen achteruitgang, maar in 

principe een verbetering, moet 

plaatsvinden t.a.v. geluidoverlast 

en fijnstof uitstoot. Hiervoor 

moeten kansrijke oplossingen 

alle aandacht krijgen. 

 

Indiener vindt dat er binnen de 

plannen een concrete 

doelstelling ontbreekt waarmee 

de geluid- en luchtvervuiling en 

onveiligheid moet afnemen of 

worden teruggedrongen. 

Indiener vraagt hoe het 

probleem van 

verkeersaanzuiging door 

aanpassing van de N279 en 

toenemende geluidsdruk wordt 

meegenomen in de 

vervolgstudies en welke 

oplossingen kunnen genoemd 

worden? 

 

Indiener verzoekt om in 

vervolgonderzoek de effecten 

van geluidafstraling, zoals een 

verhoogde ligging in het 

waterbergingsgebied, helder te 

rapporteren en de 

consequenties in beeld te 

brengen. 

 

Eerder gemaakte 

geluidscontour-grafieken tonen 

bij Dierdonk een ernstige 

belasting van een lange 

omleiding op de wijde 

omgeving.  

Ook de mogelijk te treffen wettelijke 

maatregelen wanneer sprake is van het 

overschrijden van de wettelijke norm, 

worden benoemd. Denk hierbij aan 

geluid reducerende maatregelen, zoals 

stil asfalt.  

 

De effecten en de mogelijkheden om 

die effecten te beperken, worden 

vervolgens meegenomen in de 

effectbepaling en worden betrokken bij 

de besluitvorming over het 

voorkeursalternatief.  
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Indiener vraagt wat in dit kader 

wordt meegenomen in de 

budgettering van de lange 

omleiding bij Dierdonk? 

 

Indiener vraagt om de 

geluidsbelasting bij Dierdonk als 

gevolg van de omleiding nog 

eens goed in kaart brengen. 

 

Indiener vraagt om in het MER 

niet alleen de effecten van 

fijnstof van de lange omleiding 

naar de omgeving te 

beoordelen, maar daarbij ook 

de andere bronnen van belasting 

mee te nemen. 

 

Indiener stelt dat om 

geluidsoverlast te voorkomen 

verschillende maatregelen 

onderzocht dienen te worden, 

zoals een verdiepte ligging bij 

Dierdonk en een ligging tussen 

geluidswallen.  

 

Indiener verzoekt om ook 

onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden van 

beschermende maatregelen ten 

aanzien van milieueffecten, welk 

effect die zouden hebben bij het 

huidige tracé en de eventuele 

omleiding bij Helmond, evenals 

de kosten van dergelijke 

beschermende maatregelen. 

 

Indiener stelt door de wegen 

verdiept aan te leggen, dan wel 

geluidswerende voorzieningen te 

treffen, je de weg qua akoestiek 

isoleert en er minder 

geluidsoverlast te verwachten is. 

Nader onderzocht moet worden 

of dit positieve effecten heeft op 

het gebied van fijnstof en geluid. 
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B5.7.7.B Indiener vraagt om bij het aspect 

geluid, naast het aantal 

geluidgehinderden, ook het 

aantal woningen en/of oude 

boerderijen mee te nemen. 

 

In het MER wordt voor het thema 

geluid per woning de geluidbelasting 

bepaald met behulp van een interactief 

geluidsmodel (Urban Strategy).  

B5.7.7.C Voor fijnstof geldt wetgeving 

voor PM10 en PM2,5. Indiener 

vraagt om rekening te houden 

met de kleinere deeltjes, die 

weliswaar technisch moeilijker te 

meten zijn. 

 

Indiener vraagt om rekening te 

houden met de opeenstapeling 

van huidige en potentiële 

vervuilingsbronnen van fijnstof. 

Stel in het MER gedetailleerde 

fijnstof kaarten voor de 

omleiding op. Fijnstof moet een 

belangrijk onderdeel zijn van de 

vervolgonderzoeken.  

 

Indiener vraagt voor het gebied 

rondom de N279 bij Helmond 

in de vervolg onderzoeken 

rekening te houden met het feit 

dat het gebied in toenemende 

mate belast gaat worden met 

intensieve veehouderij. 

Daarnaast vormt industrie en 

transport via het spoor, naast de 

belasting van de N270 

significante bronnen van fijnstof. 

Dit maakt de belasting maar ook 

de beoordeling van de totale 

belasting voor de omgeving 

complex. In optiek van indiener 

kan een beoordeling van fijnstof 

afkomstig van wegverkeer niet 

uitsluitend plaatsvinden, maar 

zal dit in de vervolgstudies 

tevens als totaal mee moeten 

worden genomen. 

 

 

Voor het thema luchtkwaliteit wordt 

voor de stoffen NO2, PM10 en PM2,5 

door middel van modelberekeningen 

de verschuiving in blootstelling ter 

hoogte van woningen bepaald voor alle 

alternatieven ten opzichte van de 

referentiesituatie conform wet en 

regelgeving. De verkeerscijfers vormen 

de basis voor alle milieuberekeningen. 

Hierbij is het uitgangspunt 2x1. Er 

wordt rekening gehouden met 

achtergrondconcentraties en er wordt 

getoetst aan de grenswaarden. Roet 

(elementair koolstof, waaronder PM1) 

wordt ook (kwalitatief) beoordeeld in 

het MER. 

 

In het MER wordt per ontwerpvariant 

een beeld gegeven van de concentratie 

fijnstof in het onderzoeksgebied. Deze 

concentratie is een combinatie van de 

bijdrage van het wegverkeer (van de 

N279 en overige wegen) en de 

achtergrondconcentratie. Onderdeel 

van de achtergrondconcentratie is 

bijvoorbeeld de bijdrage van de 

intensieve veehouderij in Oost-Brabant. 

 

In het MER zal naast de totale 

concentratie fijnstof en stikstof 

(achtergrondconcentratie + project 

bijdrage) ook een beeld gegeven 

worden van de bijdrage van de N279 op 

de luchtkwaliteit in de omgeving. Deze 

bijdrage wordt berekend voor alle 

ontwerpvarianten en met elkaar 

vergelijken. 
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Indiener vraagt welke fijnstof 

concentraties men maximaal 

denkt te realiseren? En bij welke 

wegsituatie (1x2 baans of 2x2 

baans tussen Asten en Veghel)? 

 

Indiener vraagt of er ook 

rekening wordt gehouden met 

een vermindering van reeds 

bestaande overschrijding van 

fijnstof? Dus zoeken naar 

gebieden waar het minst aantal 

bewoners last hiervan hebben? 

 

In het MER wordt per variant een 

beeld gegeven in de verschuiving in 

blootstelling binnen bepaalde 

concentratie klassen voor zowel fijnstof 

als stikstof 

 

B5.7.7.D Indiener verzoekt om de 

effecten van trillingshinder mee 

te nemen in de beoordeling. 

 

Trillinghinder is onderdeel van het 

beoordelingskader en wordt in het 

MER in beeld gebracht. 

B5.7.7.E Indiener pleit voor een 

(nul)meting met betrekking tot 

geluid en fijnstof, speciaal voor 

het gebied langs Boerdonk. 

Herhaal deze metingen op het 

moment van realisatie, zodat er 

bij overschrijdingen van de 

norm aanvullende maatregelen 

genomen kunnen worden. 

In het MER worden de effecten van 

(onder andere) geluid en fijnstof met 

gekwalificeerde modelberekeningen 

bepaald. De reden dat er geen geluid- 

en/of luchtkwaliteit metingen worden 

uitgevoerd, komt doordat de 

plansituatie/alternatieven niet gemeten 

kunnen worden omdat deze simpelweg 

nog niet is aangelegd. Verder is de 

wetgeving gebaseerd op jaargemiddelde 

waarden. Om goede metingen te 

kunnen verrichten zou daarom een jaar 

lang gemeten moeten worden.  

 

B5.7.7.H Indiener vindt dat er minimaal 

geen achteruitgang, maar in 

principe een verbetering, moet 

plaatsvinden t.a.v. geluidoverlast 

en fijnstof uitstoot. Hiervoor 

moeten kansrijke oplossingen 

alle aandacht krijgen. 

In het MER worden geluidmaatregelen 

onderzocht op locaties waar sprake is 

van een overschrijding van de normen 

uit de Wet geluidhinder. Maatregelen 

worden getoetst op financiële 

doelmatigheid conform de Regeling 

doelmatigheid geluidmaatregelen Wet 

geluidhinder.  
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B5.7.7.I Wat levert de geschetste 

omleiding op om geluidsoverlast 

en luchtvervuiling te 

verminderen? Het komt 

indiener voor alsof deze 

voornamelijk verplaatst worden. 

Het is nog niet duidelijk wat de 

geschetste omleiding doet om 

geluidsoverlast en luchtvervuiling te 

verminderen. Dat zal het MER moeten 

uitwijzen. Het is de combinatie van 

verplaatsen en het verbeteren van de 

doorstroming (minder remmende en 

optrekkende voertuigen) en mogelijke 

aanvullende geluidsmaatregelen die 

zorgen voor een verbetering van de 

totale geluids- en luchtsituatie. 

B5.7.7.J De N279 wordt bij Veghel 

omschreven als bron van 

‘geluid- en luchtvervuiling en 

verkeersonveiligheid’. Waarom 

bij Veghel wel en bij Helmond 

niet vraagt inspreker zich af. 

 

Indiener vindt het vreemd dat 

bij Veghel en Dierdonk wel 

wordt gesproken over de N279 

als bron van luchtvervuiling en 

geluidsoverlast, terwijl Rijpelberg 

en Brouwhuis op een gelijke 

afstand van de weg zijn gelegen. 

Dat onderscheid tussen wijken 

dient niet gemaakt te worden. 

Ook voor deze wijken moet 

gestreefd worden naar een 

robuuste oplossing. 

 

In de NRD pagina 12 staat omschreven 

dat ook bij Helmond geldt dat de N279 

door stedelijk gebied loopt en daarmee 

een bron is van geluid en 

luchtvervuiling en verkeersonveiligheid.  

 

Voor de N279 is om de doorstroming 

te verbeteren ervoor gekozen alle 

aansluitingen ongelijkvloers. Verder 

worden in het MER worden de 

milieueffecten van alle alternatieven 

voor het gehele tracé N279 Veghel-

Asten per deelgebied in beeld gebracht.  

B5.7.7.K Indiener vraagt om bij de 

bepaling van de fijnstofbelasting 

de invloed van reductie van 

fijnstof vanwege mogelijk 

omschakeling naar elektrische 

aandrijving niet te overschatten. 

Fijnstof is mogelijk tot wel 60% 

van banden afkomstig. 

In het MER wordt bij de effectbepaling 

van luchtkwaliteit gebruik gemaakt van 

landelijk vastgestelde 

onderzoeksmethoden en 

achtergrondwaarden.  
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 Externe veiligheid  

B5.7.8.A Indiener verzoekt om in het 

onderzoek ook de stapeling van 

risico’s te betrekken, zoals 

vervuiling door grootschalige 

veehouderijen en 

veiligheidsrisico’s t.g.v. 

goederentreinen met gevaarlijke 

stoffen in combinatie met de 

aantrekkende werking van 

vrachtverkeer door aanleg van 

asfalt (verdubbeling van de 

N279 Veghel-Asten). 

De toetsing van externe 

veiligheidsrisico’s voor de N279 

Veghel-Asten gebeurt aan de hand van 

een wettelijke norm voor het 

plaatsgebonden risico (PR) en een 

oriëntatiewaarde voor het groepsrisico 

(GR). Wettelijk gezien worden risico’s 

van verschillende bronnen niet bij 

elkaar opgeteld. Dit gebeurt niet bij 

bedrijven onderling, niet bij 

transportmodaliteiten onderling, maar 

ook niet bij bedrijven en een weg.  

In het MER N279 Veghel-Asten wordt 

met name gekeken naar het effect van 

de wegverbreding op de omgeving. Ook 

wordt naar een verandering van de 

risico’s als gevolg van vervoer 

gevaarlijke stoffen gekeken. 

Andere risicobronnen hebben geen 

effect op het risicobeeld van de 

wegverbreding. Daarbij bevinden deze 

risicobronnen zich ook niet in de 

omgeving van deze weg. 
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 Gezondheid  

B5.7.9.A Volgens indiener resulteert 

aantasting van gezondheid in 

verhoging van 

gezondheidskosten. Indiener wil 

dat dit als zodanig ook wordt 

meegenomen in het MER 

Het onderzoek naar gezondheid zal 

niet expliciet de verhoging van de 

gezondheidskosten in beeld brengen. 

In het MER wordt het 

beoordelingskader uit het NRD verder 

uitgewerkt en toegelicht. 

B5.7.9.B  

Indiener stelt dat actuele 

metingen reeds zware 

belastingen aantonen van de 

gezondheid. Afhankelijk van 

wetgeving (geluid/luchtkwaliteit) 

kan ook sprake zijn van 

overschrijding van de normen. 

Indiener vraagt zich af hoe men 

aan realisatie van deze belasting 

conform de normen denkt.  

 

Volgens indiener zal in het 

MER niet alleen de 

gezondheidsbelasting van een 

opgewaardeerde N279 bepaald 

moeten worden. De 

gezondheidsbelasting als gevolg 

van de N279 in cumulatie met 

andere gezondheid belastende 

bronnen in de omgeving van de 

N279 dient bepaald te worden. 

Uiteindelijk telt voor de 

bewoning de optelling van al 

deze bronnen. 

Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn 

over de gezondheid van betrokkenen 

en omwonenden. In het MER is het 

van belang tot een objectieve 

beoordeling te komen. De effecten op 

gezondheid worden in beeld gebracht 

met de GES-methode (Gezondheid 

Effect Screening), De bepaling van de 

gezondheidseffecten wordt gebaseerd 

op de effecten van geluid, luchtkwaliteit 

en externe veiligheid. 

 

De GES-methodiek geeft aan de 

afzonderlijke beoordeling van de 

aspecten geluid, luchtkwaliteit en 

externe veiligheid een zogenaamde 

GES-score. Met de GES-methodiek 

kunnen verschillende 

gezondheidsaspecten gecumuleerd 

worden. Hierbij wordt de beoordeling 

van de verschillende aspecten over 

elkaar heen gelegd en in klassen 

ingedeeld om te zien of op plaatsen 

overlap bestaat van verschillende 

‘slechte’ gezondheidsscores.  

 

B5.7.9.C Indiener stelt dat de 

opwaardering van de N279 de 

reistijdwinst van vrachtverkeer 

poogt te verminderen. Indiener 

wil graag weten hoeveel minuten 

deze dan afneemt, afgezet tegen 

de negatieve 

gezondheidseffecten. 

In het verkeersonderzoek ten behoeve 

van het MER N279, wordt reistijdwinst 

van het autoverkeer tussen Veghel en 

Asten berekend. Uit deze berekeningen 

blijkt hoeveel minuten de reistijdwinst 

bedraagt.  

 

De resultaten van deze 

reistijdwinstberekening, 

gezondheidseffecten en andere effecten 

worden beschreven in het MER. 
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 Landschap, cultuurhistorie en 

archeologie 

 

B5.7.10.A Indiener vindt dat er 

onvoldoende aandacht is voor 

landschap, cultuurhistorie en 

archeologie. 

De effecten van de verschillende 

alternatieven op de thema’s landschap, 

cultuurhistorie en archeologie worden 

beschreven in het MER. Voor elk 

thema zijn meerdere 

beoordelingscriteria opgenomen in de 

NRD welke nader worden uitgewerkt in 

het MER. 

 

B5.7.10.B Het gebied kent een recreatief, 

landelijk en natuurlijk karakter. 

Volgens indiener is 

onvoldoende aangetoond dat dit 

karakter niet wordt aangetast. 

 

Indiener vraagt zich af hoe het 

verlies aan historische 

landschappelijke karakter 

gecompenseerd gaat worden? 

Indiener wil graag de bestaande 

cultuurhistorisch waardevolle 

stuifwal in boscomplex 

Logtenburg verlengen. 

 

Historisch landschappelijke structuren 

zijn beschermd op grond van de 

provinciale verordening. Bij aantasting 

van hoogwaardige structuren dienen 

deze gecompenseerd te worden. Dit 

wordt in het MER uitgewerkt. De 

voorgestelde optie (verlengen van de 

stuifwal in het boscomplex Logtenburg) 

kan in dit verband worden bekeken 

(indien cultuurhistorische compensatie 

noodzakelijk is). 

B5.7.10.C Indiener pleit voor handhaving 

van de bomenrij met 

cultuurhistorische waarde die op 

grond van poot- en 

overpootrecht aan de Lage 

Biezen zijn aangeplant, mede 

om lichtoverlast tegen te gaan en 

geluidsreductie te behalen. 

 

In het MER wordt per alternatief 

beschreven welke natuur- en 

cultuurhistorische waarden (waaronder 

de bomenrij aan de Lage Biezen) 

worden aangetast. In het MER worden 

ook mogelijke mitigerende en 

compenserende maatregelen bepaald. 

B5.7.10.D Indiener is van mening dat niet 

voldoende objectief en 

technisch is bekeken of een 

wegligging tussen geluidswallen 

de visuele overlast van de N279 

tegengaat. 

In het MER worden verschillende 

wegliggingen van de N279 beschouwd. 

Een aarden wal tegen visuele overlast is 

een mogelijke mitigerende maatregel bij 

het voorkeursalternatief. Hierbij geeft u 

reeds een suggestie mee voor de nadere 

inpassing van het voorkeursalternatief 

waarvoor dank. 
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 Landbouw  

B5.7.11.A Indiener verzoekt om de 

gevolgen voor de landbouw 

zoveel mogelijk kwantitatief te 

beoordelen, zodat de varianten 

meer onderscheidend zijn op dit 

aspect (primair en 

nevenactiviteiten, aantal 

huiskavels, bereikbaarheid 

individuele bedrijven). 

 

Bij het onderwerp Landbouw worden 

de aspecten ‘doorsnijding en 

bereikbaarheid van landbouwpercelen’ 

en ‘beïnvloeding landbouwbedrijven’ 

kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief 

beoordeeld. 

B5.7.11.B Indiener stelt dat de gevolgen 

voor de waterhuishouding op 

landbouw ontbreken 

Daarnaast geeft het MER ook inzicht in 

de vereiste mitigatie/ compensatie die 

volgens de provinciale richtlijnen en 

wettelijke voorschriften worden 

uitgevoerd. Ook wordt ingegaan op 

mogelijk aanvullende maatregelen om 

negatieve effecten te voorkomen of te 

beperken. De impact van eventuele 

veranderingen in de waterhuishouding 

op landbouwpercelen maakt geen 

onderdeel uit van het MER. 

 

 

 Water  

B5.7.12.A Indiener verzoekt om aandacht 

voor de volgende zaken in het 

vervolgproces:  

 De relatie met verschillende 

gerealiseerde opgaven in het 

Aa-dal en zijtakken van het 

Aa-dal. Het gaat om 

opgaven in het 

hoofdwatersysteem voor 

waterberging, ecologie, 

beekherstel, natte 

natuurparels en 

waterzuivering.  

 De koppeling met nog te 

realiseren opgaven van het 

waterschap: Beekherstel Aa 

(tussen Keldonk en Veghel); 

GGOR Biezenloop (incl. 

een waterinlaatpunt en een 

waterloop voor aanvoer); 

Gebiedsopgave Blauwe 

Poort. 

 

In het MER worden de milieueffecten, 

waaronder effecten op 

waterhuishouding in beeld gebracht.  

 

Hierdoor is het mogelijk om de 

effecten van de N279 op grondwater en 

oppervlaktewater volwaardig mee te 

wegen in de besluitvorming 

 

De effecten van de verschillende 

alternatieven (waaronder de omleiding 

Veghel, zowel tunnel- als brugtracé) 

worden onder andere op grondwater en 

oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt 

door de alternatieven te vergelijken met 

de referentiesituatie. De 

referentiesituatie wordt gevormd door 

de huidige situatie en de autonome 

ontwikkelingen.  
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 Nagaan of de 

natuurcompensatieopgave 

die uit het project 

voortkomt benut kan 

worden voor andere 

gebiedsopgaven. 

 Adequaat onderzoek naar 

de effecten op grond- en 

oppervlaktewater bij de 

verschillende alternatieven, 

zowel in het geval van een 

brug als een tunnel (bij een 

omleiding bij Veghel).  

 Voorgaande punten zijn 

ook relevant vanwege de 

benodigde vergunningen en 

beheerszaken waarvoor het 

waterschap bevoegd gezag is 

(Keur, beleidsregels en 

algemene regels). 

 

Gerealiseerde opgaven in het 

hoofdwatersysteem voor waterberging, 

ecologie, beekherstel, natte 

natuurparels en waterzuivering (in het 

Aa-dal en zijtakken) zijn onderdeel van 

de huidige situatie, en daarmee 

onderdeel van de referentiesituatie. 

Deze opgaven worden meegenomen in 

het MER. 

 

Vastgestelde autonome ontwikkelingen 

worden in het MER meegenomen. 

Daarbij zijn beekherstel Aa (tussen 

Keldonk en Veghel); GGOR 

Biezenloop (incl. een waterinlaatpunt 

en een waterloop voor aanvoer) en de 

Gebiedsopgave Blauwe Poort al in 

beeld bij de provincie. 

 

Op basis van de effectbepaling wordt in 

het MER inzicht gegeven in de 

mogelijke hydrologische maatregelen 

en eventuele compensatie van 

waterbergingsmogelijkheden. Ook 

wordt ingegaan op mogelijk 

aanvullende (mitigerende) maatregelen 

om negatieve effecten te voorkomen of 

te beperken. 

 

Het waterschap is verantwoordelijk 

voor eventuele aanpassingen van Keur, 

beleidsregels en algemene regels. 

 

B5.7.12.B Indiener wil graag onderzoek ter 

plaatse van de percelen aan de 

Hemel naar de gevolgen van 

aanleg op de grondwaterstand 

 

Indiener wil graag onderzoek 

naar de gevolgen van de weg op 

de grondwaterstand in het 

boscomplex Logtenburg 

Het onderdeel water (grondwater en 

oppervlaktewater) wordt in het MER 

zowel kwantitatief als kwalitatief 

onderzocht. Dit houdt in dat de 

effecten van de opwaardering van de 

N279 in beeld worden gebracht voor 

zowel beïnvloeding van 

grondwaterstanden als ook 

grondwaterkwaliteit. Percelen aan de 

Hemel en het boscomplex Logtenburg 

worden daarbij meegenomen.  
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 Natuur  

B5.7.13.A Indiener vindt het doorsnijden 

van het natuurgebied (EHS) 

tussen de Pastoor Clercxstraat 

en de geplande brug over/tunnel 

onder de Zuid-Willemsvaart 

ongewenst en in strijd met de 

doelstelling van het MER 

(milieubelang een volwaardige 

rol laten spelen in de 

besluitvorming over het project 

N279 Veghel-Asten). 

 

Indiener verzoekt om effecten 

op de natuur van de EHS-

gebieden en niet EHS-gebieden 

te onderzoeken. 

Een groot gedeelte van het 

zoekgebied heeft de 

planologische aanduiding 

Ecologische Hoofd Structuur.  

Het compenseren in 

bijvoorbeeld Nuenen en 

salderen is daarbij ongepast.  

 

Indiener is van mening dat de 

schade moet worden 

gecompenseerd in hetzelfde 

gebied, binnen enkele 

honderden meters.  

 

Indiener stelt dat in de NRD 

geen aandacht wordt besteed 

aan de ecologische 

verbindingszone van de Astense 

Aa tussen Helmond en Asten 

en bij Heikant. 

 

Indiener zegt dat de omleiding 

Dierdonk de natuur van 

Heikant en Bakelse Beemden 

onherstelbaar aantast. Op 

grotere schaal dient in het 

onderzoek gekeken te worden 

naar ecologische verbindingen.  

In het MER worden de milieueffecten, 

waaronder effecten op natuur (EHS, 

ecologische verbindingen, 

migratieroutes etc.), in beeld gebracht. 

Hierdoor is het mogelijk om de 

effecten van de N279 op natuur 

volwaardig mee te kunnen laten wegen 

in de besluitvorming. De effecten op 

het Nederlands Natuurnetwerk (de 

opvolger van de Ecologische 

Hoofdstructuur) worden beschreven 

voor zowel de natuurkerngebieden als 

de ecologische verbindingszones (o.a. 

de verbindingszone van de Astense Aa 

tussen Helmond en Asten en de 

Maashorst naar Mill, via de Stippelberg 

over Dierdonk naar de Peel en de 

Weerterbergen), het natuurgebied bij 

Heikant, het leefgebied van de dassen 

en bevers als ook de Bakelse Beemden 

worden in het MER volwaardig 

onderzocht. 

Daarnaast geeft het MER ook inzicht in 

de vereiste natuurcompensatie volgens 

de provinciale richtlijnen en wettelijke 

voorschriften worden uitgevoerd. Ook 

wordt ingegaan op mogelijk 

aanvullende (mitigerende) maatregelen 

om negatieve effecten te voorkomen of 

te beperken.  
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Hoe wordt het leefgebied van 

bevers en dassen 

gecompenseerd? 

 

Indiener verzoekt om de 

migratieroute in het gebied, de 

enige groene corridor van de 

Maashorst naar Mill, via de 

Stippelberg over Dierdonk naar 

de Peel en de Weerterbergen in 

stand te houden. 

 

B5.7.13.B Indiener stelt dat zich in 

deelgebied Veghel (ter hoogte 

van omleiding) broedgevallen 

van de Groene specht, Steenuil 

en Kerkuil bevinden. De 

aantasting van het 

foerageergebied van deze Rode 

Lijst vogelsoorten moet worden 

gecompenseerd. 

De locaties waar sprake is van 

beschermde natuursoorten wordt in het 

MER beschreven. De effecten worden 

in beeld gebracht voor beschermde 

soorten en beschermde gebieden waar 

de opwaardering van de N279 Veghel-

Asten invloed op heeft. Compensatie 

vindt plaats conform de provinciale 

richtlijnen en wettelijke voorschriften. 

 

B5.7.13.C Indiener vindt dat de nieuwe 

weg op grotere afstand van 

bosperceel Logtenburg 

(deelgebied Veghel, omleiding) 

moet worden aangelegd, 

inclusief de aanleg van een 

(beplante) ‘bufferzone’. 

De alternatieven worden conform de 

huidige tracés onderzocht. Op basis van 

de effecten in het MER kunnen nog 

aanpassingen in de ligging worden 

doorgevoerd in het 

voorkeursalternatief. Ook kunnen door 

middel van toevoeging van mitigerende 

maatregelen in het voorkeursalternatief 

effecten (op bijvoorbeeld landschap) 

verzacht worden. Er wordt rekening 

gehouden met de landschappelijke 

inpassing. 

 

 Algemene zienswijzen  

B5.7.14.A Indiener vindt dat in de 

beoordelingsmethodiek niet 

duidelijk is omschreven hoe de 

beoordelingskaders en de daarin 

genoemde aspecten ten opzichte 

van elkaar gewogen worden. 

Het beoordelingskader wordt per 

thema uitgewerkt in het MER uit. Er 

wordt een toelichting op de criteria 

gegeven waarbij we aangeven op welke 

wijze de beoordelingsschaal wordt 

toegepast. Bij de vergelijking van 

alternatieven wordt bekeken welke 

weging van aspecten wordt toegepast. 
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B5.7.14.B Indiener vindt dat er onderzoek 

moet worden gedaan naar 

mogelijke lichtoverlast door 

middel van een lichtplan. 

In het MER wordt een criterium 

toegevoegd aan het beoordelingskader 

dat ingaat op lichthinder. Ook wordt in 

het MER ingegaan op mogelijke 

mitigerende maatregelen om 

lichthinder te voorkomen. 

 

B5.7.14.C Volgens indiener is de 

referentiesituatie te beperkt 

omschreven. De volgende 

ontwikkelingen dienen mede in 

beschouwing te worden 

genomen:  

 Verbreding A67 (ruim voor 

2030 gerealiseerd). 

 Mobiliteitsplan Helmond 

(onderzoek en mogelijke 

realisatie verbinding N279 

en Kanaaldijk). 

 Gegevens die voorkomen 

uit de verbeteringen aan de 

Brabant corridor.  

De referentiesituatie is formeel voor het 

MER vastgelegd als de huidige situatie 

inclusief de autonome ontwikkelingen. 

Autonome ontwikkelingen zijn plannen 

die in een (Voorontwerp) ruimtelijk 

plan zijn vastgelegd. Voor de genoemde 

ontwikkelingen (verbreding A67, 

Mobiliteitsplan Helmond en 

verbeteringen van de Brabant Corridor) 

zijn nog geen ruimtelijke plannen in 

procedure. Wel wordt een 

gevoeligheidsanalyse gedaan naar de 

gevolgen op de N279 van een mogelijke 

verbreding van de A67 van 

Leenderheide tot Asten. Ook worden 

in de plannen van de N279 een 

mogelijk aansluiting aan de noordzijde 

van Helmond niet onmogelijk gemaakt.  

 

B5.7.14.D Indiener vindt de tijdshorizon 

van 2030 erg kort. 

Naar welk jaar in een MER wordt 

vooruitgekeken als referentiejaar () 

hangt vooral af van het besluit waarvoor 

het MER wordt gemaakt. Voor 

bestemmingsplannen/Provinciale 

inpassingsplannen, met een 

planperiode van 10 jaar, is het 

gebruikelijk te kijken naar het eind van 

de planperiode. Voor een weg wordt 

veelal gekeken naar 10 jaar na de 

openstelling. 2030 als referentiejaar 

voldoet daaraan. 

 

B5.7.14.E Indiener is van mening dat de 

keuze van de alternatieven in de 

NRD onevenwichtig is en logica 

mist. Cruciale criteria als de 

beoogde en noodzakelijke 

doorstroming van het 

doorgaande verkeer (ook bij de 

aansluiting van een omleiding 

In het MER zal worden toegelicht 

waarom alternatieven die in het 

verleden zijn onderzocht (zie ook 

hoofdstuk 8 NRD), zijn afgevallen. In 

het MER komt, mede op basis van de 

geactualiseerde probleemanalyse, een 

onderbouwde afbakening van te 

onderzoeken alternatieven. 
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op de A50), geluidsoverlast en 

schadelijke gevolgen voor de 

volksgezondheid (fijnstof) 

blijven onderbelicht. 

In het MER worden vervolgens de 

realistische alternatieven en varianten 

beoordeeld, afgezet tegen de 

referentiesituatie. De effecten op het 

verkeer en op het milieu (bijvoorbeeld 

geluid, lucht, effecten op de 

volksgezondheid) worden voor alle 

alternatieven in beeld gebracht.  

 

B5.7.14.G Uit de NRD §8.2 volgt dat de 

lange omleiding Helmond is 

afgevallen vanwege onder 

andere aantasting van recreatie 

activiteiten van enkele 

ondernemers. Indiener heeft 

naar aanleiding hiervan enkele 

vragen: 

 De Aarlese vijver (ten 

noorden van de Heikantse 

weg) is privébezit en op dit 

moment niet actief als 

recreatiegebied. Aan de 

noordzijde van de vijver ligt 

een uitstekend 

uitsluitingsgebied annex 

uitbreidingsgebied voor de 

ondernemer. Is daarnaar 

gekeken? Zo nee waarom 

niet? 

 De Kanthoeve is op dit 

moment voornamelijk in 

gebruik als goedkope 

tijdelijke huisvesting voor 

veelal buitenlandse 

arbeiders. Hoe staat dit 

gegeven in het licht van de 

genoemde 

recreatiebestemming? 

 De Heikantse Hoeve kan 

eenvoudig verplaatst worden 

naar bijvoorbeeld het gebied 

tussen de nieuwe omleiding 

en Dierdonk. Hiermee 

krijgt het gebied rondom 

Scheepstal een mooie 

invulling, hetgeen voor de 

ondernemer ook weer 

nieuwe mogelijkheden kan 

bieden. Is hierover 

nagedacht? 

In het MER zal worden toegelicht 

waarom alternatieven die in het 

verleden zijn onderzocht (zie ook 

hoofdstuk 8 NRD), zijn afgevallen. Er 

wordt in het MER nader toegelicht op 

basis waarvan de lange omleiding 

Helmond is afgevallen. In het MER 

komt, mede op basis van de 

geactualiseerde probleemanalyse, een 

onderbouwde afbakening van te 

onderzoeken alternatieven. Ook 

worden de realistische alternatieven en 

varianten beoordeeld en afgezet tegen 

de referentiesituatie. 
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B5.7.14.H Het recreatiepark De 

Kanthoeve is volgens indiener 

onvoldoende meegenomen in 

de huidige beoordeling. Op 

basis van het overgangsrecht 

dient in de berekening van het 

MER rekening te worden 

gehouden met het gebruik van 

het recreatiepark als woonwijk. 

In principe zijn de recreatiewoningen 

van recreatiepart de Kanthoeve volgens 

de Wet geluidhinder niet beschermd. 

Naast de wettelijke beoordeling 

(voldoet de nieuwe geluidbelasting aan 

de wettelijke norm) beschrijven we in 

het MER de geluidseffecten ook 

kwalitatief dus ook op de 

recreatiewoningen. 

 

In het kader van de MER wordt een 

beeld gegeven van de geluidsbelasting 

binnen het gehele studiegebied, dus 

ook ter plaatse van recreatiepark de 

Kanthoeve. De wettelijke toetsing en 

definitieve afweging van maatregelen zal 

plaatsvinden op bestemmingsplan 

niveau. Op dat moment wordt ook 

duidelijk of het recreatiepark 

beschermd wordt conform het 

geluidbeleid van de provincie, dan wel 

juridisch wordt getoetst als 

geluidsgevoelige bestemming conform 

Wet Geluidhinder. 

 

B5.7.14.I Volgens indiener moet het 

uitgangspunt zijn dat de 

aanpassing van de N279 zodanig 

wordt dat dit leidt tot ontlasting 

van de doorgaande wegen in het 

middengebied. Alleen kijken 

naar de verbetering van de 

doorstroming van het verkeer 

op de N279 is te beperkt en 

doet afbreuk aan de 

gezamenlijke opdracht om de 

bereikbaarheid van Zuidoost-

Brabant als een totaalopgave te 

zien 

 

Indiener vraagt of in het MER 

rekening wordt gehouden met 

bevolkingstoename tot 2030? 

 

In het MER wordt niet alleen gekeken 

naar de doorstroming van het verkeer 

op de N279, maar ook naar de effecten 

op het onderliggend wegennet. Hierbij 

gaat het verkeersmodel uit van de 

geprognotiseerde bevolkingsgroei tot 

2030. 

 

De deelopgave 

‘Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost 

Brabant’ – onderdeel van het 

programma SmartwayZ.NL – is gericht 

op de regio Zuidoost Brabant.  

 

De bevolkingstoename tot 2030 wordt 

verwerkt in de verkeerscijfers. 
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B5.7.14.J Indiener stelt dat er wordt 

gesproken over het voornemen 

om met het bedrijfsleven 

afspraken te gaan maken om 

efficiënt gebruik te maken van 

de weg en minder milieuhinder 

te veroorzaken. 

 Hoe denkt de provincie dit 

te gaan realiseren en op 

welke wijze gaat u hierop 

controle en naleving doen? 

 Hoe denkt de provincie 

bedrijven van buiten de 

regio dan wel uit het 

buitenland hierbij te 

betrekken? 

 Kortom welke garanties kan 

de provincie geven? 

 Hoe denkt de provincie de 

kleinere ondernemers 

hierbij te kunnen 

betrekken? 

De ontwikkelingen van smart mobility 

gaan in een rap tempo. Hierbij is 

sprake van een overgangsfase waarin 

zorgvuldig wordt gebouwd aan een 

nieuw tijdperk op onze wegen. De 

mogelijkheden van smart mobility op 

de N279 worden door middel van 

pilots en experimenten verkend. Indien 

deze pilots succesvol blijken, moet de 

N279 snel geschikt gemaakt kunnen 

worden voor deze toepassingen en 

verder kunnen meegroeien met de 

ontwikkelingen op het gebied van smart 

mobility. In 2017 en 2018 starten 

proefprojecten om slimme oplossingen 

in de praktijk te toetsen op de N279 

Veghel-Asten. Zo vindt momenteel 

overleg plaats met het bedrijfsleven over 

kruispuntprioritering in Veghel. Dit 

vraagt om een goede monitoring van de 

effecten op het verkeer. De provincie 

doet hierbij de uitnodiging om hierover 

mee te denken en mee te praten. 

 

B5.7.14.K Indiener verzoekt om een 

concrete beschrijving van 

effecten. 

 

Indiener vraagt om bij de te 

onderzoeken aspecten (bijv. 

geluid, fijnstof, etc.) aan te geven 

wat dit voor omwonenden 

betekent. 

 

In het MER worden de effecten (zoals 

geluidsoverlast en gevolgen voor de 

volksgezondheid (bijvoorbeeld fijnstof)) 

van de verschillende alternatieven en 

varianten berekend en beschreven. 

B5.7.14.L Indiener vraagt om niet alleen 

de milieueffecten op het 

stedelijke gebied in Helmond te 

onderzoeken, maar ook het 

gebied tussen Helmond en 

Bakel. 

In het MER worden de milieueffecten 

bepaald langs het gehele tracé Veghel-

Asten. De milieueffecten worden 

onderzocht voor het hele plangebied., 

niet alleen in het stedelijke gebied, dus 

ook het gebied tussen Helmond en 

Bakel onderzocht. 
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B5.7.14.M Indiener is van mening dat de 

nul variant veel minder is 

uitgewerkt dan de situatie met 

de omleiding bij Zijtaart. Dit 

impliceert een voorkeur van de 

provincie voor het tracé met een 

omleiding. 

 

Alle alternatieven worden op hetzelfde 

detailniveau uitgewerkt en beschouwd 

in het MER.  

B5.7.14.N In het dossier wordt gesproken 

over een doorstart vanuit de 

Ruit. Het wegvallen van de Ruit 

dient volgens indiener verder in 

beeld te worden gebracht. 

Er was onvoldoende draagvlak voor een 

Oostwestverbinding door het 

Dommeldal. In het Provinciaal 

Bestuursakkoord 2015-2019 is deze 

verbinding daarom komen te vervallen. 

Door middel van geactualiseerde 

verkeersberekeningen worden in het 

MER de verkeersproblemen (met 

referentiejaar 2030) opnieuw in kaart 

gebracht. Dit vormt de basis voor de 

effectbepalingen van de verschillende 

alternatieven. 

 

B5.7.14.O Indiener verzoekt om lange 

toeritten bij een omleiding mee 

te wegen in de beoordeling en 

de kosten 

Alle alternatieven en varianten (inclusief 

de toeritten) worden ontworpen 

conform de geldende richtlijnen voor 

wegontwerp van de provincie Noord-

Brabant.  

 

B5.7.14.P Paragraaf 2.1 pagina 5: ‘De 

N279 tussen Veghel en Asten is 

van grote betekenis voor de 

economische kracht van 

Zuidoost- Brabant’. Indiener 

stelt dat er geen enkele 

onderbouwing van deze stelling 

is (‘denk eerst eens na wat de 

achterliggende oorzaak is en 

vergeet de 

symptoombestrijding’). 

Overheden die van natuur geld 

willen maken terwijl elders de 

particuliere gronden/gebouwen 

liggen te verpieteren. 

De ambitie van de provincie Noord-

Brabant is om samen, slim en robuust 

de bereikbaarheid in Zuidoost-Brabant 

en Noord- en Midden-Limburg te 

verbeteren. Zo blijft de economische 

kracht van de regio op peil en kan deze 

een substantiële bijdrage leveren aan de 

nationale economie. Bij de beoordeling 

van de alternatieven voor de 

opwaardering van de N279 wordt 

tevens gekeken naar landschappelijk 

inpassing. 
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Thema 8: Vervolgproces en overige 

 

 Suggesties voor optimalisatie - 

algemeen 

 

B5.8.1.1.A Indiener geeft aan dat het beschikbare 

budget beter te besteden is aan 

verbeteringen voor de doorstroom van 

het dagelijks verkeer op het tracé van 

de huidige N279 Veghel-Helmond en 

verder. 

In de NRD is aangegeven dat 

het voornemen is op de N279 

in te richten als een 2x1 weg 

waarbij nieuwe kunstwerken 

toekomstbestendig worden 

ontworpen op basis van een 2x2 

weg.  

In het MER komen de 

probleemanalyse en de te 

realiseren project- en 

milieudoelen aan de orde. 

Doelstelling van het project is 

het verbeteren van de 

doorstroming en 

verkeersveiligheid op de N279 

met als beoogde effecten een 

verbeterde leefbaarheid.  

De alternatieven conform de 

NRD worden in het MER 

beoordeeld voor het aspect 

verkeer en op de 

milieugevolgen.  

 

B5.8.1.1.B Indiener stelt de volgende mitigerende 

maatregelen voor: 

 Het plaatsen van geluidswallen en 

goed asfalt.  

 Stil asfalt tussen industrieterrein 

Bemmer en Dierdonk  

 Het weerkaatsen van geluid. De 

voorkeur gaat uit naar aarden 

wallen  

 Geluidswerende maatregelen in de 

vorm van asfalt en geluidsschermen 

om de bewoners van Ommel te 

beschermen. 

In het MER worden de 

geluidseffecten van de 

alternatieven bepaald en 

beschreven, zowel per 

deelgebied (bijvoorbeeld 

omgeving A67-Ommel) als voor 

de N279 Veghel-Asten als 

geheel. Deze effectbeoordeling 

is onderdeel van de afweging 

van de alternatieven om te 

komen tot een 

voorkeursalternatief. Daarbij 

worden ook de mogelijke 

mitigerende en compenserende 

maatregelen (bijvoorbeeld 

geluidswallen) in beeld gebracht 

om (negatieve) effecten te 

voorkomen of te beperken.  
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B5.8.1.1.C Indiener wil graag dat er extra 

passeermogelijkheden gerealiseerd 

worden, bijvoorbeeld met VRI's of 

door turborotondes toe te passen met 

meerdere opstelstroken voor 

rechtdoorgaand verkeer.  

 

Indiener stelt voor een scheiding aan te 

brengen tussen lokaal en bovenlokaal 

verkeer, zodat wachttijd bij stoplichten 

wordt vermeden.  

 

Er wordt in de alternatieven 

uitgegaan van ongelijkvloerse 

aansluitingen en kruisingen 

zonder VRI’s/verkeerslichten. 

Een uitzondering hierop is het 

alternatief ‘opwaardering 

bestaand tracé door Veghel’  

 

B5.8.1.1.D Indiener stelt een minimumsnelheid 

van 100 km/u voor in plaats van 80 

km/u. 

De ontwerpsnelheid van de 

N279 Veghel-Asten bedraagt 80 

km/u, vanwege het bestaande 

wegprofiel.  

 

B5.8.1.1.E Indiener ziet graag dat er zorg wordt 

gedragen voor een goede verbinding en 

bewegwijzering (met verlichting) voor 

fietsers, e-bikes en landbouwverkeer. 

Bewegwijzering (met 

verlichting) is geen onderdeel 

van de MER-fase, maar van een 

latere fase. De provincie 

hanteert hiervoor richtlijnen, 

maar betrekt uw opmerkingen 

hierbij. 

 

B5.8.1.1.F Indiener verzoekt, indien voor een 

optimalisatie van het huidige tracé 

wordt gekozen, om een goede inpassing 

en uitvoering van het bestaande tracé 

zonder toename van negatieve effecten 

op de omgeving en de leefbaarheid. Te 

denken valt daarbij aan een 

(gedeeltelijke) overkapping of 

ondertunneling van de weg. Indiener 

ziet graag dat speciaal voor dit 

onderwerp er een intentieverklaring 

wordt toegevoegd aan de NRD. 

In het beoordelingskader is 

afgesproken welke criteria 

belangrijk zijn bij het kiezen van 

een voorkeursalternatief en hoe 

deze criteria worden 

gedefinieerd. Het door de 

indiener ingebrachte verzoek 

tot optimalisatie van het huidige 

tracé is één van de alternatieven 

en zal op de in de NRD 

beschreven wijze worden 

afgewogen, waarbij wordt 

voldaan aan minimaal de 

wettelijke eisen.  

Verdiepte aanleg is geen 

onderdeel van de scope van dit 

project vanwege de zeer hoge 

kosten.  
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Uitgangspunt is maaiveldligging 

van de N279. Maatregelen zoals 

een overkapping of fly-over zijn 

geen onderdeel van de te 

onderzoeken alternatieven 

vanwege de zeer hoge kosten. 

Op basis van de 

onderzoeksresultaten en de 

afgesproken doelen en 

randvoorwaarden is het aan de 

Stuurgroep en Gedeputeerde 

Staten een belangenafweging te 

maken.  

Bij de verdere planuitwerking 

van het voorkeursalternatief 

wordt zorg besteed aan een 

goede inpassing. Daarom is een 

intentieverklaring niet nodig.  

 

B5.8.1.1.G Indiener is van mening dat 

knooppunten op de N615 dienen te 

worden verbeterd. 

 

Indiener doet de suggestie een 

stadsbusverbinding te realiseren van 

Dierdonk en De Eeuwsels naar het 

centrum van Helmond, ook in de 

avond. 

Het doel van het onderzoek is 

het bevorderen van de 

doorstroming en 

verkeersveiligheid op de N279, 

waarbij de effecten op o.a. 

aansluitende wegen in beeld 

worden gebracht. Het 

aanpakken van knooppunten 

op de N615 en het realiseren 

van een stadbusverbinding naar 

het centrum van Helmond 

dragen niet bij aan het doel en 

vallen derhalve buiten de scope.  

 

B5.8.1.1.H Indiener wil graag dat alle 

ongelijkvloerse kruisingen van de N279 

ten noorden van Helmond minimaal 

gehandhaafd blijven. 

Om de doorstroming op de 

N279 te verbeteren en de 

verkeersveiligheid te vergroten, 

worden gelijkvloerse kruisingen 

ongelijkvloers gemaakt. De 

bestaande ongelijkvloerse 

kruisingen worden 

gehandhaafd. 
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B5.8.1.1.I Indiener wil graag dat de weg enkel 

toegankelijk is voor auto’s/vrachtwagens 

met een schone motor, in verband met 

de luchtkwaliteit. 

Deze zienswijze wordt ter 

kennisgeving aangenomen. Een 

gebruiksbeperking ten aanzien 

van de voertuigmilieu-

categorieën is geen onderdeel 

van de scope van het MER. 

 

B5.8.1.1.J Indiener wil voorkomen dat aanpassing 

van de N279 leidt tot een vicieuze 

cirkel van meer gebruik en daardoor 

meer overlast, met in de toekomst weer 

aanpassingen en overlast, et cetera. 

Een eventuele 

verkeersaantrekkende werking 

van de N279 en de overlast 

ervan wordt in het MER in 

beeld gebracht. Hierdoor krijgt 

dit een plaats in de 

besluitvorming. 

 

B5.8.1.1.K Indiener wijst er op dat in de NRD 

rekening gehouden moet worden met 

de bestaande en toekomstige 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het 

gebied van intensieve veehouderij, met 

het oog op gezondheidsrisico’s. 

In het MER wordt rekening 

gehouden met vastgestelde 

ontwikkelingen binnen de 

gemeenten in het gebied. Het 

MER gaat in op de effecten als 

gevolg van de aanpassing van de 

weg, ook de effecten op de 

gezondheid.  

 

B5.8.1.1.L Indiener doet suggesties met betrekking 

tot het aantal rijstroken:  

 Als de provincie een adequate 

reactie geven aan aanwonenden 

indien er besloten wordt om de 

N279 2x2 in plaats van 2x1 te 

maken.  

 Zet de kosten voor aanleg van 2x2 

rijbanen af tegen de verwachte 

kosten voor de uitvoering van de 

bereikbaarheidsagenda, inclusief de 

materiele en immateriële kosten 

van leefbaarheid en milieu. 

Uitgangspunt voor de studie is 

een robuuste, 

toekomstbestendige N279 met 

2x1 rijstroken. Voor die situatie 

worden in het kader van het 

MER de kosten en effecten in 

beeld gebracht. Op basis van de 

onderzoeksresultaten en de 

afgesproken beoordelingskader, 

doelen en randvoorwaarden is 

het aan de Stuurgroep en 

Gedeputeerde Staten een 

belangenafweging te maken.  

Zodra het voorkeursalternatief 

vastgesteld is, wordt hierover 

gecommuniceerd. 
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 Suggesties voor optimalisatie – 

innovatieve alternatieven 

 

B5.8.1.2.A Indiener vindt dat speciale actieve 

geluidschermen meegenomen moeten 

worden. 

 

Indiener vindt dat een innovatieve 

inkapseling van het bestaand tracé ter 

plaatse van Veghel en Helmond moet 

worden meegenomen.  

 

Indiener doet een suggestie voor 

verkeersgeleidingen voor en bij 

weefvakken. 

 

Indiener daagt Arcadis uit om met 

slimme technieken te komen om 

bijvoorbeeld de problematiek bij 

Veghel te onderzoeken. 

 

Indiener ziet graag bronbestrijding of 

afvangen van fijnstof, door bijvoorbeeld 

overkapconstructies en via 

luchtcirculaties fijnstof infiltreren 

(elektrostatisch of via gaswassers).  

 

Indiener ziet graag energiewinning en 

opslag uit overkapping van de weg bij 

Dierdonk en ook langs Rijpelberg / 

Brouwhuis. 

In het MER worden de effecten 

van de verschillende 

alternatieven en de mogelijk te 

treffen mitigerende en 

compenserende maatregelen in 

beeld gebracht. De door de 

indieners ingebrachte 

innovatieve alternatieven en 

suggesties voor optimalisatie 

zijn waardevol. Deze 

maatregelen zijn aan de orde in 

de planuitwerkingsfase of 

realisatiefase, zodra er een 

voorkeursalternatief is gekozen. 
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 Suggesties voor optimalisatie – smart 

mobility 

 

B5.8.1.3.A Indiener doet een suggestie om 

sluipverkeer tussen de A2 en A67 via 

de N279 te reguleren en controleren 

met Smart Mobility. 

 

Indieners doen verschillende suggesties 

om innovatieve ideeën met betrekking 

tot Smart Mobility mee te nemen, 

zoals:  

 In vervolgonderzoek de 

mogelijkheden van Smart Mobility, 

zoals platooning, in beeld brengen 

voor implementatie bij de N279. 

 Realisatie van co-modale 

knooppunten in het 

vervolgonderzoek meenemen. 

 Smart Mobility combineren met 

informatie en advisering van de 

weggebruiker door apps en met 

weergave langs de weg.  

 Digitaal inrichten van carpool 

plaatsen in combinatie met apps. 

 

De ambitie van de provincie is 

om Smart Mobility toe te 

passen, ook op de N279 Veghel 

– Asten.  

De mogelijkheden van smart 

mobility op de N279 worden 

door middel van pilots en 

experimenten verkend. Indien 

deze pilots succesvol blijken, 

moet de N279 snel geschikt 

gemaakt kunnen worden voor 

deze toepassingen en verder 

kunnen meegroeien met de 

ontwikkelingen op het gebied 

van smart mobility.  

 Suggesties voor optimalisatie – fietsers  

B5.8.1.4.A Indiener vraagt of de (open) 

fietsoversteekplaatsen veilig worden 

gemaakt door de aanleg van 

bijvoorbeeld een viaduct/fietsbrug of 

verkeerslichten. 

 

Indiener pleit voor het behoud van 

ongelijkvloerse kruisingen voor 

fietsverkeer met de N279 (deelgebied 3 

en 4) en de Kloosterstraat (Ommel), 

Oostappensedijk, Brouwhuisweg, 

Berkendonksepad (Rijpelberg), 

Rijpelbergseweg, Fietsbrug Bakelsedijk 

en Bloemvelderbrug (Helmond-

Noord). 

 

 

 

 

 

Bestaande oversteken worden 

verwijderd of ongelijkvloers 

gemaakt. Bestaande 

fietsverbindingen blijven in 

principe gehandhaafd. 

De genoemde ongelijkvloerse 

kruisingen van de N279 voor 

fietsverkeer in deelgebied 3 en 

4 blijven behouden, te weten 

Kloosterstraat (Ommel), 

Brouwhuisweg, 

Berkendonksepad (Rijpelberg), 

Rijpelbergseweg, Fietsbrug 

Bakelsedijk en 

Bloemvelderbrug (Helmond-

Noord).  
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Indiener stelt dat de huidige 

werkzaamheden omtrent de N279 

aangevuld dienen te worden met 

nieuwe ongelijkvloerse kruisingen voor 

fietsers (deelgebied 3 en 4):  

 Vlierdense Bosdijk.  

 Bakelse Beemden - Heikantse 

Beemd (omleiding Dierdonk).  

 Scheepstal - Heikantseweg 

(omleiding Dierdonk) als 

onderdeel van de nog te realiseren 

snelle fietsverbinding Helmond-

Gemert. 

 

Indiener ziet graag de aanleg van een 

fietstunnel bij de Vlierdense Bosdijk. 

 

De gelijkvloerse oversteken 

Oostappensedijk en Vlierdense 

Bosdijk worden aangepast in 

een nieuwe ongelijkvloerse 

oversteek en als zodanig 

meegenomen in het onderzoek. 

Voor de wegen Scheepstal en 

Heikantseweg komt één 

ongelijkvloerse kruising terug. 

De fietsverbinding Heikantse 

Beemd blijft bestaan. 

 

Voor de situatie bij de 

Vlierdense Bosdijk is binnen de 

ontwerpopgave gekozen voor 

een viaduct als ongelijkvloerse 

aansluiting. 

 

B5.8.1.4.B Indiener stelt dat indien een omleiding 

om Dierdonk met ongelijkvloerse 

kruising wordt gerealiseerd, de 

fietsverbinding tussen Helmond-

Gemert dient te worden verbeterd met 

het oog op veiligheid, snelheid en 

comfort (in overleg met de gemeenten 

Helmond en Gemert-Bakel). 

 

Indiener wil graag dat de verbinding 

van Dierdonk naar de omgeving van 

het recreatiegebied Heikantseweg 

wordt verbeterd, met name ten 

behoeve van recreatief en toeristisch 

fietsverkeer. 

 

Indiener stelt dat naast fietsovergangen 

ook slimme (fietspad)-technieken voor 

fietsers vanuit Gemert-Bakel richting 

Helmond en het gebied Grotel – 

Scheepsstal aangeboden moeten 

worden.  

 

Indiener wil graag maatregelen 

opgenomen zien worden in het werk 

aan de N279 die het fietspadennetwerk 

structureel verbeteren.  

•Vanuit Beek en Donk kan de 

snelfietsverbinding Helmond-Veghel-

In het MER is het opnemen 

van maatregelen die het 

fietspadennetwerk verbeteren 

geen onderdeel van de scope. 

Het behouden van bestaande 

verbindingen maakt wel deel uit 

van dit MER. In het deelproject 

Bereikbaarheid Zuidoost-

Brabant (ook onderdeel van het 

programma SmartwayZ.NL) 

hebben de regiogemeenten een 

pakket aan fietsmaatregelen 

opgenomen.  
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Den Bosch het beste aan de oostkant 

van het kanaal en de N279 blijven 

liggen. Het bestaande fietspad zal 

verbeterd moeten worden en moeten 

worden meegenomen bij de nieuwe 

ongelijkvloerse kruisingen. In de 

passage door de bebouwde kom van 

Veghel richting Den Bosch moet een 

ongewenste omweg gemaakt worden 

door het Centrum van Veghel. In de 

nieuwe situatie moet een vlotte 

verbinding komen van het pad ten 

zuiden van Veghel met het nieuwe pad 

naar Den Bosch aan de westkant van 

het kanaal.  

•De snelfietsverbinding Helmond-

Veghel-Den Bosch zou met asfalt 

ingericht moeten worden (soms als 

rode fietsstraat) met voorrangprioriteit 

voor fietsers. 

 

B5.8.1.4.C Indieners vragen dringend om tot 2020 

een noodoplossing te vinden voor de 

Vlierdense Bosdijk, zoals bijvoorbeeld 

oranje 

knipperlichten/waarschuwingslichten. 

 

De provincie onderzoekt op dit 

moment of en hoe met 

kleinschalige maatregelen de 

veiligheid te vergroten. Dit staat 

los van de opgave het MER 

N279 Veghel-Asten. 

B5.8.1.4.D Indiener ziet graag dat het bestaande 

fietspad naar het noorden, langs de 

N279 (Wolfsputterbaan en 

Broekdalerbaan), gehandhaafd wordt. 

 

Indiener ziet graag het handhaven en/of 

verbeteren van de verbinding 

Helmond-Bakel (Bakelsedijk I Weg 

naar Bakel), met speciale attentie voor 

en vlotte doorgang bij de toekomstige 

ongelijkvloerse kruising N279. 

Bestaande fietsverbindingen 

blijven behouden of worden als 

gevolg van een wegaanpassing 

zo veel als mogelijk hersteld. 

 

 Suggesties voor optimalisatie – 

deelgebieden 

 

B5.8.1.5.A Indiener is van mening dat de afrit bij 

afslag Veghel Centrum verlengd moet 

worden, zonder gebruik te maken van 

verkeerslichten. 

Een verlenging van de afrit bij 

afslag Veghel Centrum is geen 

onderdeel van de 

onderzoekscope. Toe- en 

afritten worden conform de 

ontwerprichtlijnen gerealiseerd. 
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B5.8.1.5.B Het knelpunt Rembrandtlaan kan 

volgens indiener worden opgelost door 

het doorgaande verkeer door een 

tunnel te leiden, zoals al in het rapport 

uit 2010 is beschreven. Bij de 

Keldonksebrug kan een vaste brug in 

plaats van de huidige verkeerslichten de 

verkeersstremmingen oplossen. 

 

Een tunnel is vanuit 

kostenoogpunt niet haalbaar en 

daarom in het verleden 

afgevallen. Bij Keldonk is in de 

alternatieven in het MER 

sprake van een vaste brug.  

B5.8.1.5.C Indiener pleit voor een viaduct bij 

Keldonk om de mogelijkheid om recht 

over te steken te behouden, in 

combinatie met een aparte op en afrit 

om op de N279 te kunnen komen. 

 

Volgens indiener is het verstandig om 

het viaduct voor de sluis te leggen, 

omdat daar het kanaal laag ligt. Daar 

komen dan ook de op- en afritten naar 

de N279 voor Keldonk en Erp. 

Bij Keldonk worden de twee 

bestaande aansluitingen op de 

N279 van de Morgenstraat en 

de Sluisweg vervangen door één 

aansluiting met op- en afritten 

en een kruising (viaduct) met de 

Zuid-Willemsvaart. Daarbij 

worden meerdere varianten 

(voor zowel de aansluiting als 

de locatie van de brug) 

onderzocht.  

B5.8.1.5.D Indiener vindt dat het 

onderzoeksgebied uitgebreid moet 

worden met de ontsluiting van de 

Veghelsedijk bij Erp naar de N279 om 

de sluiproute via Hackerom (Erp) naar 

de N279 te verminderen. 

 

In het MER wordt de 

verkeerskundige impact op het 

onderliggend wegennet ook in 

beeld gebracht. 

B5.8.1.5.E Indiener stelt dat de omleiding verdiept 

of ondertunneld aangelegd moet 

worden om geluidshinder tegen te gaan 

en het uitzicht minder te aan te tasten. 

Houd daarbij wel rekening met 

trillingen en de effecten daarvan op de 

bestaande bebouwing. 

 

In het MER worden de 

milieueffecten van de weg in 

beeld gebracht. Binnen de 

alternatieven en varianten wordt 

van verschillende liggingen 

uitgegaan (maaiveld en 

verdiept). 
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B5.8.1.5.F Indiener wil graag dat de 

mogelijkheden uit worden gezocht om 

de omleiding strak tegen het 

bedrijventerrein aan te leggen, of tussen 

Doornhoek en de Dubbelen, of op een 

geheel andere plaats.  

 

Indiener wil de nieuw te realiseren weg 

zoveel als mogelijk tegen 

industrieterrein De Doornhoek 

aanleggen, in verdiepte vorm met een 

geluidswal (beplante grondwal) om licht 

en geluidsoverlast te beperken.  

 

Indiener ziet de nieuwe weg graag op 

grotere afstand van De Hemel 

gerealiseerd worden en ter plaatse van 

de Biezendijk de weg verdiept 

aangelegd met een geluidswal (beplante 

grondwal) om licht en geluidsoverlast te 

beperken.  

 

Indiener is van mening dat indien 

wordt gekozen de weg aan de zijde van 

Zijtaart aan te leggen, aan beide zijden 

van de weg een hoge aarden wal 

gerealiseerd dient te worden om de 

overlast van geluid en fijnstof te 

beperken.  

 

Indiener pleit bij de omleiding Veghel 

voor:  

 Een verdiepte aanleg van het 

gehele traject van de omleiding om 

geluidsoverlast/stankoverlast en 

fijnstofuitstoot te 

beperken/voorkomen.  

 De realisatie van een 

geluidswal/geluidschermen aan de 

zuidoostzijde van de weg zodat 

geluid en andere uitstoot naar de 

noordwestelijke richting geleid 

wordt. 

 Voldoende realisatie van groen 

zodat zowel de weg als de 

geluidschermen aan het zicht 

onttrokken worden.  

Het tracé loopt langs 

bedrijventerrein Doornhoek en 

Foodpark Veghel. In het kader 

van het voorkeursalternatief kan 

de exacte ligging nog worden 

geoptimaliseerd. De 

gedetailleerde inpassing van de 

weg behoort bij uitwerking in 

het kader van het PIP / 

bestemmingsplan. Dit betekent 

dat ook in een latere fase wordt 

gekeken naar andere 

inpassingsmaatregelen, 

geluidsoverlast/stankoverlast en 

fijnstofuitstoot 

beperken/voorkomen, een 

geluidswal/geluidschermen en 

realisatie van groen.  

 

Indieners brengen twee opties 

naar voren. Deze opties 

behoren niet meer tot de scope 

van het project. Zij zijn 

afgevallen gedurende het 

proces, omdat het geen 

oplossing was voor het 

verkeersprobleem van de 

N279.  
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 De noodzakelijk geachte ontsluiting 

van de eerder genoemde 

industrieterreinen te realiseren in 

meer westelijke richting nabij de te 

realiseren aansluitingen op de A50 

c.q. westelijk op het in ontwikkeling 

zijnde industrieterrein Foodpark 

Veghel zodat de overbodige 

aansluitingen met de weg Corsica 

komen te vervallen.  

 Maatregelen ter voorkoming van 

sluipverkeer op de weg Corsica en 

andere in de directe nabijheid 

gelegen wegen. 

B5.8.1.5.G Indiener is van mening dat de gelden 

die aan de omleiding bij Zijtaart 

worden besteed beter gebruikt kunnen 

worden om een goede ontsluiting van 

het industrieterrein Doornhoek op de 

N279 te realiseren ten noorden van 

Keldonk.  

 

Volgens indiener kan de weg ten 

zuidwesten van het kanaal breder 

gemaakt en doorgetrokken worden 

naar industrieterrein Doornhoek. 

Daarbij kan ook een fietssnelweg van 

Helmond naar Den Bosch worden 

aangelegd. 

Het doel van het onderzoek is 

het bevorderen van de 

doorstroming en 

verkeersveiligheid op de N279. 

De ontsluiting van het 

industrieterrein Doornhoek op 

de N279 is geen doel voor deze 

MER, maar betreft een lokale 

uitwerking om het tracé in te 

passen.  

 

Het doel van het onderzoek is 

het bevorderen van de 

doorstroming en 

verkeersveiligheid op de N279, 

waarbij de effecten op o.a. 

aansluitende wegen in beeld 

worden gebracht. Het breder 

maken van de weg ten 

zuidwesten van het kanaal en 

deze doortrekken naar 

industrieterrein Doornhoek 

dragen niet bij aan het doel en 

vallen derhalve buiten de scope.  
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B5.8.1.5.H Indiener is voorstander van een 

compleet verdiepte ligging van de weg 

onder de Corsica en de Pastoor 

Clercxstraat en van het doortrekken 

van de weg met een aquaduct onder de 

Zuid-Willemsvaart. Dit vermindert de 

horizonverzuiling en de geluidshinder. 

 

Voor de kruising met de Zuid-

Willemsvaart worden een brug 

en een tunnel onderzocht. De 

keuze voor een variant is 

daarbij bepalend voor de 

tracéligging ter hoogte van 

Zijtaart. De omleiding Veghel 

wordt niet als compleet 

verdiepte ligging meegenomen 

in de studie. Uitgegaan wordt 

van een verdiepte ligging tussen 

Zijtaart en buurtschap 

Doornhoek.  

 

B5.8.1.5.I Indiener is van mening dat de N279 

opgewaardeerd moet worden en dat er 

een tunnel bij Beek en Donk aangelegd 

moet worden. 

Het doel van het onderzoek is 

het bevorderen van de 

doorstroming en 

verkeersveiligheid op de N279, 

waarbij de effecten op o.a. 

aansluitende wegen in beeld 

worden gebracht. Het 

aanleggen van een tunnel bij 

beek en Donk draagt niet bij 

aan het doel en vallen derhalve 

buiten de scope. 

 

B5.8.1.5.J Indiener ziet graag dat de 

mogelijkheden verkend worden voor 

de aanleg van een tankstation aan de 

zuidzijde van de rotonde bij deelgebied 

Boerdonk-Beek en Donk voorbij het 

punt waarbij (komend van uit richting 

Veghel) de N279 wegloopt van de 

Zuid-Willemsvaart. 

 

De verkenning naar 

mogelijkheden voor de aanleg 

van een tankstation is geen 

onderdeel van het MER. 

B5.8.1.5.K Indiener wil dat er een nieuw breed 

pad gerealiseerd wordt, parallel aan de 

verbindingsweg vanuit 

Coendersberglaan naar de nieuwe 

aansluiting op N279. 

 

Indiener wil graag dat de mogelijkheid 

van een uitweg over de 

Coendersberglaan via een nieuw aan te 

leggen bypass en een nieuwe rotonde 

verkend wordt. 

De uitwerking van het 

geoptimaliseerd tracé en de op 

te nemen kruisingen en 

aansluitingen vindt plaats in het 

kader van het MER. In dat 

kader wordt ook de ontsluiting 

van de Coendersberglaan 

uitgewerkt. 
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B5.8.1.5.L In plaats van de voorgestelde 

alternatieven voor deelgebied Aarle-

Rixtel-Helmond dienen volgens 

indiener de knelpunten opgelost te 

worden door ondertunneling van het 

bestaande tracé. 

 

De opwaardering van de N279 

is gericht op de kruispunten en 

niet op het bestaande tracé. De 

effecten van de opwaardering 

worden wel voor het gehele 

tracé onderzocht. 

B5.8.1.5.M Indiener wil graag dat de aanleg van 

een turborotonde bij Helmond/Bakel 

met een bypass van Helmond naar 

Asten in plaats van een ongelijkvloerse 

kruising onderzocht wordt. 

 

Bij de Weg naar Bakel is 

vanwege doorstroming en 

veiligheid een ongelijkvloerse 

aansluiting voorzien en geen 

(gelijkvloerse) turborotonde. 

B5.8.1.5.N Volgens indiener zou de omleiding om 

de Bakelse Beemden geleid kunnen 

worden. 

 

Een lange omleiding om de 

Bakelse Beemeden is in het 

verleden afgevallen,  

B5.8.1.5.O Indiener stelt dat een tunnel om 

Dierdonk heen een oplossing zou 

kunnen zijn, ten westen van de 

bestaande weg. 

 

De volledige ondertunneling 

van het tracé bij Dierdonk is 

vanwege de hoge kosten geen 

reëel alternatief.  

B5.8.1.5.P Indiener wil graag dat de 

mogelijkheden van een ondertunneling 

van de N279 ter hoogte van de N270 

en de spoorlijn verkend worden. 

 

Indiener ziet graag verplaatsing van het 

gedeelte van de route Helmond-

Brouwhuis tot voorbij de Helmondse 

wijk Berkendonk/Rijpelberg naar de 

oostzijde van de Berkendonkse Plas, 

om lawaai en luchtvervuiling tegen te 

gaan. Indien dit niet mogelijk is, zou dit 

gedeelte als een tunnel aangelegd 

moeten worden. 

De volledige ondertunneling 

van het tracé bij Berkendonk is 

vanwege de hoge kosten geen 

reëel alternatief.  

 

In het MER worden de effecten 

van de verschillende 

alternatieven op bijvoorbeeld 

luchtkwaliteit en de mogelijk te 

treffen mitigerende en 

compenserende maatregelen in 

beeld gebracht. 

Verdiepte aanleg is geen 

onderdeel van de scope van dit 

project vanwege de zeer hoge 

kosten. Uitgangspunt is 

maaiveldligging van de N279. 

Maatregelen zoals een 

overkapping of fly-over zijn 

geen onderdeel van de te 

onderzoeken alternatieven 

vanwege de zeer hoge kosten.  
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B5.8.1.5.Q Indiener heeft enkele suggesties met 

betrekking tot de Vlierdense Bosdijk: 

 Indien bij ongelijkvloerse kruising 

Vlierdense Bosdijk niet gekozen 

wordt voor een tunnel (dus 

fiets/voetpad niet onder N279), dan 

is het voorstel om de N279 

(enigszins) verdiept aan te leggen. 

Hierdoor hoeft het langzaam 

verkeer op de Vlierdense Bosdijk 

niet zo veel hoogte te overwinnen.  

 Maak van de huidige 

oversteekplaats Vlierdense 

Bosdijk/N279/Rijntjesdijk een 

ongelijkvloerse oversteek. De 

schoolgaande jeugd, werkvolk en 

recreatieve fietsers kunnen dan 

veilig oversteken. Het liefst een 

(soort) fietsbrug met speciale 

bestrating, zodat in de winter geen 

ongelukken gebeuren met 

bevriezing van het oppervlak van 

de brug. Een onderdoorgang is een 

tweede optie. Maar uit 

veiligheidsoogpunt (hangplekken 

en onveilige situaties) is dat echt 

een tweede optie. 

 

Een (enigszins) verdiepte ligging 

van de N279 ter hoogte van de 

nieuwe ongelijkvloerse kruising 

Vlierdense Bosdijk is 

(vooralsnog) geen onderdeel 

van de scope vanwege het 

gesloten landschap en de 

aanwezigheid van weinig 

bebouwing. In de ontwerpen is 

om deze reden een viaduct over 

de N279 opgenomen. 
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B5.8.1.5.R Indiener wil vrachtverkeer omleiden op 

de N279 via de Rochadeweg en de 

Rijpelbaan langs het kanaal bij 

Helmond ten behoeve van de 

luchtkwaliteit en geluidsoverlast. 

Het doel van het onderzoek is 

het bevorderen van de 

doorstroming op de N279. 

Omleidingsroutes voor 

vrachtverkeer maken hier geen 

onderdeel vanuit. Ten behoeve 

van lucht en geluid worden de 

effecten conform de huidige 

wet en regelgeving inzichtelijk 

gemaakt en daar waar nodig 

compenserende en mitigerende 

maatregelen uitgevoerd. Het 

sturen van vrachtverkeer of 

specifieke andere routes wordt 

niet meegenomen in het MER, 

aangezien de N279 juist ook is 

bedoeld voor de 

verkeersafwikkeling van 

vrachtverkeer.  

 

B5.8.1.5.S Indiener wil graag onderzoek naar de 

mogelijkheid voor het behouden van 

de huidige turborotonde tussen 

Helmond en Asten, waar reeds een 

goede doorstroming plaatsvindt. 

De huidige turborotonde tussen 

Helmond en Asten wordt 

vanwege het verbeteren van de 

doorstroming vervangen door 

een ongelijkvloerse aansluiting. 

 

B5.8.1.5.T Indiener is van mening dat 

reconstructie van de N279 zal leiden tot 

een toename van (vracht)verkeer dat ter 

hoogte van Asten de A67 verlaat of 

oprijdt. De aansluiting zal in het MER 

met behulp van een dynamisch model 

gesimuleerd moeten worden om te 

bewijzen dat aanvullende maatregelen 

niet noodzakelijk zijn. 

Van een dynamisch model 

wordt in deze en in de MER 

fase geen gebruik gemaakt. Wel 

krijgt het aangestipte aandacht 

als onderdeel van het 

verkeerskundig onderzoek in 

het MER, namelijk het in beeld 

brengen van het effect op 

aansluitende wegen, zoals de 

A67. Ook worden in de MIRT-

verkenning van de A67 

Leenderheide-Zaarderheiken 

de aansluitingen onderzocht.  

 

B5.8.1.5.U Indiener stelt dat met een aanpassing 

van verkeersdoorstroming bij de 

Rembrandtlaan en Maxwell Taylorbrug 

de doorstroming op de N279 ook zal 

worden bevorderd. 

 

De verkeersstudie van het MER 

brengt de knelpunten op de 

direct aanliggende wegen van de 

N279 in beeld.  
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B5.8.1.5.V Indiener ziet graag dat er rekening 

gehouden wordt met de 

historische/archeologische waarden in 

het gebied tussen de Leinserondweg en 

de rivier de Aa. 

 

Archeologie komt in het MER 

aan de orde.  

B5.8.1.5.W Indiener is van mening dat de 

omleiding van N279 bij Dierdonk beter 

is en de bestaande weg kan als een 

ontsluitingsweg gebruikt worden. Alle 

kunstwerken kunnen worden 

gehandhaafd. De Aarlese vijver kan 

verder ontwikkeld worden aan de 

noordzijde. 

 

Een omleiding bij Dierdonk 

wordt meegenomen als 

alternatief in het MER. De 

suggestie voor verdere 

ontwikkeling van de Aarlese 

vijver nemen wij voor 

kennisgeving aan. 

B5.8.1.5.X Indiener ziet graag handhaving en/of 

verbetering van de verbinding langs de 

N270 Helmond-Deurne. 

Maatregelen aan de N270 

vallen buiten de scope van dit 

project. De aansluiting van de 

N279 op de N270 wordt in het 

kader van deze studie niet 

aangepast. Dit is al een 

ongelijkvloerse aansluiting.  

 

B5.8.1.5.Y Indiener is van mening dat er in het 

planproces aandacht dient te zijn voor 

de bewoners van Ommel. 

Er wordt nadrukkelijk aandacht 

besteed aan het 

omgevingsproces. Hierbij zijn 

en worden verschillende 

belangengroepen betrokken. 

 

 Suggesties voor optimalisatie – 

omgeving 

 

B5.8.2.A Indieners vragen de provincie om 

vroegtijdig bij planvorming, of in geval 

van bedrijfsverplaatsing of aankoop 

betrokken te worden. Indieners vrezen 

dat hun bedrijfsvoering in het gedrang 

komt of dat de waarde van hun 

bedrijven afneemt. 

 

Tijdens de infoavonden met betrekking 

tot inspraak op de NRD in september 

2016 heeft indiener aangegeven dat de 

aanwonenden  

beter geïnformeerd dienen te worden.  

 

 

In het kader van het 

ontwerpproces voor het MER 

worden verkennende en 

informerende gesprekken 

gevoerd met belanghebbenden. 

De zienswijzen die zijn 

binnengekomen in het kader 

van het ter visie leggen van de 

NRD worden als 

ontwerpaandachtspunten 

meegenomen in het 

ontwerptraject. 
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Indiener vraagt wat zij kunnen 

verwachten als direct aanwonenden en 

wanneer er een duidelijk antwoord 

komt. 

 

Het eetcafé/truckstop de Sluis vraagt bij 

het zoeken van een oplossing voor de 

afslag Keldonk rekening te houden met 

de bereikbaarheid. In de NRD staat dat 

de afslag wordt afgesloten. 

 

In de uitgewerkte plannen uit 2014 is 

een 2x2 baans weg gepland binnen 9 

meter van de gevel van indiener. Dit 

leidt tot onaanvaardbaar verlies van 

woongenot en kan niet uitgevoerd 

worden zonder uitkopen van de 

woning. 

 

 

Ten behoeve van de 

effectbeoordeling in het MER 

zullen de ontwerpen tot een 

voorontwerpniveau worden 

uitgewerkt. Na de keuze van 

een voorkeursalternatief zal het 

ontwerp verder worden 

uitgewerkt tot VO+ niveau en 

zal de in het MER opgenomen 

effectbeoordeling voor het 

voorkeursalternatief waar nodig 

herijkt worden.  

Op het moment van het ter 

visie leggen van het ontwerp-

PIP/BP/TB zal op perceel 

niveau meer duidelijkheid 

ontstaan over de impact van het 

plan (waaronder exacte ligging 

op- en afritten) en staat de 

mogelijkheid open voor het 

indienen van zienswijzen. Deze 

zienswijzen kunnen, naast 

ambtshalve wijzigingen, leiden 

tot het vaststellen van een op 

onderdelen gewijzigd definitief 

PIP/BP/TB.  

 

B5.8.2.B Indiener bevreemdt het dat: tijdens zijn 

aanwezigheid op de 

informatiebijeenkomst in Helmond 

(20-9-2016) de vraag werd gesteld wat 

er met de koude oversteek bij de 

Oostappensedijk gaat gebeuren. Het 

antwoord was, dat het nog niet vast staat 

dat er een viaduct komt, dat alle opties 

open zijn, waarvan indiener reeds had 

gehoord dat daar plannen voor zouden 

zijn.  

Indiener heeft in de week daarop een 

gesprek gehad met de wethouder van 

de gemeente Asten die heeft verteld dat 

het zeker is, dat er een viaduct voor het 

huis van indiener komt te liggen i.v.m. 

met de ontsluiting van de dorpen en 

het landbouwverkeer. Dit zal volgens 

indiener enorme consequenties hebben 

voor de waarde van de woning.  

In de NRD is aangegeven dat 

ter hoogte van de (huidige 

gelijkvloerse oversteek) 

Oostappensedijk een 

ongelijkvloerse kruising is 

voorzien. In het MER worden 

de effecten van het alternatief 

beschreven. Er is nog geen 

keuze gemaakt. 
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Het uitzicht is dan verdwenen en er 

wordt een inbreuk gedaan op de 

privacy i.v.m. inkijk van bovenaf.  

 

Indiener hoort graag in een persoonlijk 

gesprek wat de zienswijze van de 

provincie is op de plannen en op wat 

voor manier de provincie de indiener 

tegemoet kan komen. 

 

B5.8.2.C Indiener wil graag beantwoord zien op 

welke manier er nu al rekening wordt 

gehouden met het plan van de 2x2 

rijstroken. Hoe reëel is het, dat in de 

toekomst de snelheid op de N279 

omhoog gaat, wat ook zeker weer grote 

consequenties met zich meebrengt voor 

indiener. 

Uitgevoerde 

verkeersonderzoeken tonen aan 

dat een 2x1 rijstroken met 

ongelijkvloerse kruisingen en 

aansluitingen voldoende 

capaciteit heeft tot tenminste 

2030, mits kruisingen en 

aansluitingen worden verbeterd. 

Deze worden 

toekomstbestendig uitgevoerd: 

voorkom een desinvestering in 

de kruisingen en aansluitingen 

op de N279 (bij bijvoorbeeld 

Veghel, Keldonk, Gemert en 

Helmond). Daarom worden 

deze kruisingen en 

aansluitingen direct op een 2x2 

ruimtereservering aan te leggen. 

Het prijsverschil tussen 2x1 en 

2x2 is relatief gering en de 

levensduur van dergelijke 

kunstwerken bedraagt minimaal 

50 - 80 jaar. Daarmee wordt 

een desinvestering voorkomen.  
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B5.8.2.D Indieners vragen om bij een 

verslechtering van het woon- en 

leefklimaat voldoende maatregelen te 

treffen om de negatieve effecten van de 

plannen te compenseren dan wel te 

mitigeren. 

 

Het moet volgens indiener duidelijk 

zijn dat de leefbaarheid van de mensen 

die onder of langs nieuw aan te leggen 

asfalt wonen en/of werken zeer negatief 

beïnvloed wordt en dat zij daarvoor 

geheel gecompenseerd dienen te 

worden. 

 

Indiener is van mening dat door het 

aanpassen van de weg er een betere 

doorstroming zal komen en zal zeker, 

buiten het gewone verkeer, ook het 

vrachtverkeer flink toenemen. Met de 

hierbij te verwachten toename van de 

geluidsoverlast zal ook de 

luchtvervuiling, door middel van fijnstof 

e.d. flink toenemen. Daarom is er ook 

een gerede ongerustheid over de 

gezondheid. Daarbij wordt genoemd 

dat reeds al last wordt ondervonden 

van trillingen die veroorzaakt worden 

door het verkeer. 

 

Het MER dient ervoor om de 

milieueffecten, zowel positief 

als negatief, in beeld te brengen 

zodat de effecten volwaardig 

kunnen worden meegewogen in 

de besluitvorming.  

De effecten van de 

verschillende alternatieven 

worden inzichtelijk gemaakt 

door de alternatieven te 

vergelijken met de 

referentiesituatie. De 

referentiesituatie wordt 

gevormd door de huidige 

situatie en de autonome 

ontwikkelingen. In het MER 

worden de effecten zowel per 

deelgebied als voor het geheel 

van de N279 Veghel-Asten in 

beeld gebracht, wat als basis 

dient voor de afweging van de 

alternatieven om te komen tot 

een voorkeursalternatief. 

Daarbij worden ook de 

mogelijke mitigerende en 

compenserende maatregelen in 

beeld gebracht om (negatieve) 

effecten te voorkomen of te 

beperken 

B5.8.2.E Indiener vraagt zich af hoe het staat met 

de leefbaarheid, bereikbaarheid, 

luchtkwaliteit, geluidsoverlast, 

stankhinder, waardevermindering, 

inkomstenderving voor de 

bedrijven/woningen gelegen te 

“Berkendonk / oorspronkelijke 

Rijpelberg”? Daarnaast wordt gevraagd 

waar op- en afritten worden 

gerealiseerd en waar huiskavels, 

percelen worden doorsneden. 

Er worden in het MER nieuwe 

verkeersberekeningen 

uitgevoerd. De aanwezige 

problemen worden voor de 

N279 Veghel-Asten als geheel 

en op deelgebiedniveau in 

beeld gebracht. De impact op 

het onderliggend wegennet 

(afname of toename van 

verkeer, bereikbaarheid) en 

milieueffecten worden in beeld 

gebracht. Daarbij wordt ook 

ingegaan op de effecten van op 

aansluitingen.  
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Waardevermindering, 

inkomstenderving voor de 

bedrijven/woningen gelegen te 

“Berkendonk / oorspronkelijke 

Rijpelberg” is geen onderdeel 

van het MER. 

 

B5.8.2.F Indieners hebben een zienswijze 

ingediend om aan te geven dat ze de 

N279 Veghel-Asten niet ter plaatse van 

hun tuin, erf, perceel willen hebben en 

mocht dit wel aan de orde zijn dat ze 

planschade zullen claimen vanwege de 

waardevermindering. Indieners vrezen 

voor waardevermindering van hun 

perceel, woning of bedrijf 

(bedrijfsvoering) ter plaatse en/of 

vanwege de negatieve effecten op hun 

directe leefomgeving (aantasting 

openheid van het landschap, 

gezondheidseffecten, verslechtering 

luchtkwaliteit, geluidsoverlast, 

trillinghinder, lichthinder, 

barrièrewerking, sociale ontwrichting, 

verslechterde bereikbaarheid, 

beperking uitbreidingsmogelijkheden, 

aantasting huidige bedrijfslocatie).  

 

Het moet volgens indiener duidelijk 

zijn dat de leefbaarheid van de mensen 

die onder of langs nieuw aan te leggen 

asfalt wonen en/of werken zeer negatief 

beïnvloed wordt en dat zij daarvoor 

geheel gecompenseerd dienen te 

worden. 

 

In de uitgewerkte plannen uit 2014 is 

een 2x2 baans weg gepland binnen 9 

meter van de gevel van indiener. Dit 

leidt tot onaanvaardbaar verlies van 

woongenot en kan niet uitgevoerd 

worden zonder uitkopen van de 

woning. 

 

Indien ervoor gekozen wordt om de 

N279 door of voor het huis van 

indiener te laten lopen, doet dit 

Voor schade die direct het 

gevolg is van een procedure op 

grond van de Wet ruimtelijke 

ordening kan de benadeelde 

een planschadeclaim indienen. 

In artikel 6.1 van de Wet 

ruimtelijke ordening is bepaald 

in welke gevallen een verzoek 

om planschadevergoeding kan 

worden ingediend. Zo kan de 

waarde van een woning of 

bouwwerk verminderen door, 

in dit geval de aanleg van de 

N279 Veghel-Asten. Mede op 

basis van een door een 

onafhankelijke commissie 

uitgebracht advies, wordt 

bepaald of er sprake is van 

planschade (en zo ja, of tot 

vergoeding van schade zou 

moeten worden overgegaan) en 

wordt de hoogte van de schade 

(en dus de te betalen 

vergoeding) vastgesteld. Een 

ingediende schadeclaim zal 

behandeld worden na het 

onherroepelijk worden van het 

PIP/BP/TB. In het MER-

stadium is dit nog niet aan de 

orde. 
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inbreuk op de leefbaarheid van de 

woning en wordt deze onverkoopbaar. 

Indiener is van mening in dat geval 

uitgekocht te worden. Bij de 

onderhandelingen hierover dient 

rekening gehouden te worden met de 

aanleg van een 4-baans weg. 

 

Indiener stelt dat zijn bedrijf en woning 

volledig worden geraakt door de 

omleiding bij Veghel. Indiener wordt 

hierdoor volledig ingesloten tussen de 

bestaande N279 en de nieuwe afbuiging 

richting Doornhoek-Zijtaart. Hierdoor 

wordt het houden van paarden en 

vleesvee onmogelijk gemaakt. 

Daarnaast wordt het woongenot zeer 

ernstig verstoord door vermindering 

van het uitzicht en een nog hogere 

onaanvaardbare geluidbelasting op de 

woning. Indien deze variant van 

toepassing wordt, vraagt indiener zijn 

bedrijf te verplaatsen en volledig uit te 

kopen. Indiener wil vroegtijdig met de 

provincie in overleg om de plaatselijke 

situatie te komen bekijken. 

 

B5.8.1.I Kijkend naar het deelgebied Boerdonk-

Beek en Donk (blz. 18, 6.3) waar het 

kloosterterrein in valt, is volgens 

indiener de bereikbaarheid het 

zorgpunt in de toekomst:  

 Hoe worden die ongelijkvloerse 

kruisingen gepland? Dat is uit de 

NRD niet duidelijk naar voren 

gekomen.  

 Indiener vraagt of het bijvoorbeeld 

nog mogelijk is om vanuit Gemert 

rechtsaf naar Den Bosch te gaan. 

Of vanuit Den Bosch linksaf naar 

Beek en Donk?  

Als er geen toegangswegen meer zijn, 

zal het verkeer door de dorpen heen 

niet afnemen, maar toenemen. 

 

In het MER N279 Veghel – 

Asten worden per aansluiting 

één of meerdere varianten 

onderzocht. Hierbij worden 

zowel effecten ten aanzien van 

verkeer als leefbaarheid 

bekeken. Ten behoeve van de 

effectbeoordeling in het MER 

zullen de ontwerpen tot een 

voorontwerpniveau worden 

uitgewerkt. Na de keuze van 

een voorkeursalternatief wordt 

het ontwerp verder uitgewerkt 

tot voorontwerpplus-niveau. 

Dan is er meer duidelijkheid 

hoe de aansluitingen op de 

N279 gepland worden. 
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