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NIEUWSBRIEF JULI 2011

Uitkomst bestuurlijk overleg Grenscorridor/N69
Regio kiest voor Westparallel N69
Na 30 jaar van discussie heeft de regio de knoop doorgehakt hoe de problemen rond de N69 aan te pakken. 
Bestuurders in de regio kozen na zorgvuldige afweging in overgrote meerderheid voor de Westparallel als voorkeurs-
alternatief. In dit alternatief wordt de aanleg van nieuwe infrastructuur gecombineerd met afwaardering van de huidige 
N69 en maatregelen om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de hele omgeving te verbeteren. 

Partijen werken deze voorkeursvariant nu uit tot een gezamenlijk gebiedsakkoord, waarin nadere afspraken 
gemaakt worden over uitvoering en financiën. In dit vervolgproces blijven zij rekening houden met de belangen 
van alle betrokkenen. Gemeente Veldhoven, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie hebben niet voor 
de Westparallel kunnen kiezen, vanwege het ontbreken van voor hen specifieke informatie. Alle partijen blijven 
deelnemen in het proces om te komen tot een gezamenlijk gebiedsakkoord. De bewoners in de omgeving worden 
hierbij intensief betrokken.

Parallel hieraan starten Gedeputeerde Staten met de formele inspraakprocedures tot wijziging van de 
Provinciale Structuurvisie en bijbehorende plan-MER. In de plan-MER worden de effecten op de omgeving in 
kaart gebracht (zie verderop in deze nieuwsbrief). Doel is om voor einde 2015 de daadwerkelijke uitvoering 
te starten.
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WESTPARALLEL 
De Westparallel vormt een nieuwe verbinding tussen 
Valkenswaard-zuid en de A67 bij Veldhoven. Daarmee 
wordt doorgaand verkeer uit Valkenswaard, Waalre 
en Aalst afgewend naar de nieuwe infrastructuur. 
Het noordelijk deel van de bestaande N69 wordt een 
60 km weg. De nieuwe weg is een 2 x 1 baans 80 km 
weg met 4 aansluitingen op het lokale wegennet (w.o. 
Dommelen-Noord). Bij de inpassing van de weg wordt 
rekening gehouden met de beken, het landschap en 
de landbouw. De exacte ligging van de weg wordt pas 
bepaald, nadat het zoekgebied in de Structuurvisie 
is vastgesteld. 

Naast nieuwe infrastructuur komen er ook verbeter-
maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid en 
veiligheid. Ook ruimtelijke maatregelen ten behoeve 
van natuur, water, landbouw, landschap en recreatie 
behoren tot deze totaaloplossing. 

UNIEK PROCES
Het voorkeursalternatief is het resultaat van een proces, waaraan alle belanghebbende partijen uit de regio hebben 
meegewerkt. Partijen zijn het eens dat de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in de regio opgelost moeten 
worden en dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied behouden en waar mogelijk versterkt moet worden. 

Via een Brede Belangenbenadering zijn alle voor- en 
nadelen van verschillende alternatieven het afgelopen 
anderhalf jaar onderzocht en besproken. De keuze is 
gebaseerd op de plan-MER (Milieu Effect Rapportage) 
en de bestuurlijke afwegingen van de 25 partijen. Alle 
partijen blijven nauw samenwerken in het Bestuurlijk 
Overleg en blijven streven naar een gezamenlijk 
gebiedsakkoord. 

Indicatie Westparallel
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Wat houdt het voorkeursalternatief Westparallel + eigenlijk in?
De Westparallel is een 2 x 1 baans 80 km weg. Onderstaande maatregelen horen daarbij, aangevuld met een 
gebiedsimpuls (een pakket aan maatregelen t.b.v. ruimtelijke kwaliteit naast de wettelijk verplichte compensatie- 
en mitigerende maatregelen).

• Verbetermaatregelen: 
 Zuidelijk gedeelte N69 en in Valkenswaard: 
 opwaarderen rotondes en kruisingen. 
 Maatregelen om doorgaand vrachtverkeer te 
 weren uit Valkenswaard, Waalre en Aalst

• Infrastructuur:
 Gedeelte tussen de Locht en A67 2x2, 
 afwaardering huidige N69 uiten bebouwde 
 kom, aansluitingen Westparallel benoemd 
 (w.o. Dommelen-Noord), N397 ’t Stuivertje 
 wordt turborotonde, N397 Boevenheuvel 
 wordt volwaardige aansluiting.

• Mitigerende maatregelen:  
 5 beekpassages, mogelijkheden inpassing 
 (deel verdiept, deel op palen, deel met 
 grondwallen), 4 passages met kruisende 
 wegen voor langzaam verkeer, stil asfalt 
 op aantal trajecten.

Plan-MER bij wijziging Structuurvisie 
Partijen werken de gekozen voorkeursvariant nu uit tot een gezamenlijk gebiedsakkoord, waarin nadere afspraken 
gemaakt worden over uitvoering en financiën. Parallel hieraan starten Gedeputeerde Staten met de formele 
inspraakprocedures tot partiële wijziging van de Provinciale Structuurvisie en bijbehorende plan-MER. Het doel 
van een plan-MER is ervoor te zorgen dat het milieubelang bij strategische keuzes volwaardig wordt afgewogen op 
basis van goede informatie. In de zomer van 2010 is gestart met een plan-MER-procedure die moet leiden tot een 
integraal en breed gedragen pakket aan maatregelen. Het is de bedoeling dat daarmee de leefbaarheids- en bereik
baarheidsproblematiek in het hele gebied rondom de N69 (van Eindhoven naar België) wordt aangepakt. 

INSPRAAKPROCEDURE
Provincie Noord-Brabant gaat de ruimtelijke ontwikkeling vastleggen in een partiële herziening Structuurvisie. 
Deze wordt voorgelegd aan alle betrokkenen en ligt samen met plan-MER ter inzage. De inspraakperiode is 
vastgesteld en loopt van 20 juli 2011 t/m 5 oktober 2011. U kunt tijdens de inspraakperiode schriftelijk reageren 
door een brief te sturen aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. 
Of door het digitale inspraakformulier op www.brabant.nl/N69. 

De inspraakperiode wordt op diverse manieren gecommuniceerd, waaronder in huis-aan-huis bladen en op de 
website. De ontwerp-Structuurvisie de bijbehorende milieueffectrapporten en de andere relevante stukken zijn 
vanaf 20 juli te downloaden via www.brabant.nl/N69. Tevens ligt er een inkijkexemplaar bij het Dienstenplein in 
het provinciehuis aan de Brabantlaan 1 in ’s-Hertogenbosch. Dit is elke werkdag open van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
De stukken worden ook ter inzage gelegd bij de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard, Waalre, Veldhoven, 
Bergeijk en Eersel.
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WAT GEBEURT ER MET INSPRAAKREACTIES?
Gedeputeerde Staten (GS) beoordelen en beantwoorden alle reacties die op tijd zijn ingediend in een Nota van 
Inspraak. Hierin geven zij op alle zienswijzen een antwoord. Daarbij vermelden zij of de zienswijze leidt tot een 
aanpassing van de stukken, en zo ja, tot welke aanpassing. Op basis daarvan doen zij een nieuw voorstel aan 
Provinciale Staten. Zodra GS de Nota van Inspraak hebben vastgesteld, ontvangen de insprekers daarover bericht. 
Insprekers ontvangen een brief waarin wordt toegelicht wat er met de reacties gebeuren en hoe men alle reacties 
na afloop kan terugvinden.
Daarnaast worden de reacties ook beschikbaar gesteld aan de commisie m.e.r. ten behoeve van hun advies 
op de plan-MER.

Nieuwe Informatieavonden Grenscorridor N69!

De provincie Noord-Brabant organiseert tijdens de inspraakperiode wederom twee grootschalige informatieavonden. 
Dit maal staan de partiële herziening Structuurvisie en plan-MER centraal. Deze informatieavonden vinden plaats op:

• 26 september bij Partycentrum ‘t Witven in Veldhoven
• 28 september in de Raadzaal in Valkenswaard

Bij deze avonden zullen onder andere Ruud van Heugten, gedeputeerde Mobiliteit en financiën en de lokale 
wethouders, aanwezig zijn. Beide avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot circa 21.30 uur. Tijdens de 
avonden ontvangt u de laatste informatie over de partiële herziening Structuurvisie en plan-MER en kunt u 
hierover vragen stellen. 

We kondigen deze informatieavonden op diverse 
manieren aan (onder andere via huis-aan-huis bladen 
en via de website www.brabant.nl/N69). U bent van 
harte welkom.

Naast deze avonden wordt met de betrokken partijen 
besproken of nog aanvullende avonden georganiseerd 
moeten worden voor specifieke doelgroepen. 
Uitnodigingen voor deze avonden gaan via de organi-
serende partijen zelf.

In de komende nieuwsbrief
Begin oktober zal de volgende nieuwsbrief verschijnen. Hierin leest u alles over de inspraakperiode en de 
Nota van Inspraak en blikken we terug op de publieksinformatieavonden.

Heeft u nog vragen, wilt u de nieuwsbrief ontvangen of u daarvoor afmelden? Kijkt u dan eens op onze website  
www.brabant.nl/N69 of stuur een e-mail naar N69@brabant.nl

Provincie Noord Brabant werkt voor Grenscorridor N69 samen met Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de gemeenten Valkenswaard, Waalre, Bergeijk, 

Heeze-Leende, Eindhoven, Veldhoven en Eersel, de Belgisch-Vlaamse Overheid, Gemeente Lommel (België), Provincie Limburg (België), Waterschap de Dommel, 

Rijkswaterstaat Noord-Brabant, Brabantse Milieufederatie (BMF), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap, Actiegroep N69, Brabants Zeeuwse 

Werkgeversorganisatie (BZW), Kamer van Koophandel, EVO, Transport en Logisitek Nederland (TLN), Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en Recron.


