
Transcriptie van de discussie m.b.t. de besluitvorming rond de voorgenomen 
rechtstreekse aansluiting van de wijk Grasrijk op de A2 tijdens het vragenhalfuur van 
de Raad op 12 juni 2007 
 
 
Voorzitter: Het vragenhalfuur. We hebben een aantal vragen. Daarvoor… u weet hoe het 
werkt. We zijn benieuwd of het ons lukt om een zevental vragen met elkaar de revue te laten 
passeren. Eerst Leefbaar Eindhoven met, wat er dan bijstaat bij mij, de A2 en Grasrijk. 
Meneer Van Bussel.  
 
Van Bussel: Dank u voorzitter. 
 
Voorzitter: Ik stel u voor om daarna die van de SP ook even in te brengen. Misschien is het 
handig om voordat het College ook even reageert, om beide vragenstellers aan de orde te 
hebben gehad. Meneer Van Bussel. 
 
Van Bussel: Ja. Op dit ogenblik wordt er voor de A2 uitbreiding een MER rapportage, een 
Milieueffectrapportage, uitgevoerd. En er zijn twee tracés in onderzoek: het Ontvlechtings 
tracé variant en het Duo variant. Eindhoven en de gemeente Veldhoven werken daarin samen 
en ze lijken eigenlijk al min of meer een duidelijke voorkeur te hebben voor het eerste, voor 
het Ontvlechtingsvariant. Met name uit de buurt Grasrijk ziet men deze ontwikkelingen met 
zorg toe, en men is bang dat er eigenlijk al te snel in de beslissfeer stappen gezet worden. Dat 
ze niet meer daar een eigen mening in kunnen hebben. Ze zijn van mening, de bewoners, dat 
er wel degelijk gronden zijn voor nieuwe ontwikkelingen, om daar goed eens naar te kijken, 
en ze willen pleiten om die Duo variant toch terdege niet te snel af te serveren. De vraag die 
voorligt, is of het college bereid is om op dit moment te zeggen, we nemen geen 
onomkeerbare besluiten met betrekking tot de variantkeuze, alvorens dat u - ik dacht op 18 
november (red: 18 juni) - dat u een gesprek heeft met de bewoners en verderop in de maand 
met de wethouder van Veldhoven of zo, of u dat nog even wilt aanzien. De burgerparticipatie 
staat hoog in het vaandel van Eindhoven Een. De wijk die hoopt dat u ook hierop toch rustig 
met hen van gedachten wilt wisselen. Ten tweede kunt u ook toezeggen wellicht dat in de 
raadscommissie de zaak nog ter bespreking wordt voorgelegd alvorens het definitieve tracé 
wordt besloten. Dat waren de vragen. 
 
Voorzitter: Dank u wel. Dan meneer Gerard. 
 
Gerard: Ik wist niet, voorzitter, dat Leefbaar hier ook vragen over stelde. Dat kan gebeuren. Ik 
zal de inleiding op mijn vragen overslaan, want wat daar staat is min of meer aan de orde 
gekomen en mij puur even beperken tot de vragen die ten dele samenvallen: 
 

1) Is deze kwestie in het verleden ooit met de Raad besproken? 
2) Zo nee, was dat dan niet verstandig geweest om het wel te doen gezien eerdere 

gevoeligheden met betrekking tot de verkeersafwikkeling in Meerhoven? 
3) Zijn er al onomkeerbare besluiten genomen? 
4) Hoe gaat de procesgang verder? 
5) Hoe staat het College er tegen over om de tussenrapportage en de eindrapportage 

van de MER, met begeleidend materiaal, in de commissie te brengen? 
 
Voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van Merrienboer. 
 
 



Van Merrienboer: Ja, in samenhang en dan op het laatst maar even kijken of ik alle vragen 
heb beantwoord. Teruggaand tot … Van wanneer dateert de Ontvlechtingsvariant. De 
Ontvlechtingsvariant is in juni 2004 door het toenmalige College aangereikt aan het Bevoegd 
Gezag Rijkswaterstaat, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. En waarom? Omdat het 
Tracébesluit voor de randweg wat toen voorlag voor met name de afwikkeling van verkeer op 
het onderliggend wegennet grote problemen zou geven als we aanvullend niets zouden doen. 
Juni 2004, dan kijk ik naar de tweede vraag van de heer Gerard, als je dan kijkt naar de 
gevoeligheden rond de verkeersafwikkeling in Meerhoven, die dateren van een later datum. 
Wat we wel hebben gedaan, om meteen maar dat punt te maken, is dat we op basis van de 
Startnotitie MER zoals die is verschenen, dat we op dit moment in de MER dus echt een 
objectieve vergelijking krijgen tussen de Ontvlechtingsvariant zoals die door het college is 
aangereikt en de zogeheten Duo variant. Dat betekent dat we lopende die MER procedure in 
ieder geval als gemeente Eindhoven geen onomkeerbare besluiten nemen. Bovendien zijn wij 
niet het bevoegd gezag om uiteindelijk het Tracébesluit te nemen. Onze positie daarin is 
uiteindelijk een advies te geven; advies aan het departement. En (1) het spreekt vanzelf dat ik 
met de bewoners vanuit Grasrijk overleg zal voeren. Eerste overleg is aanstaande maandag. 
En (2) wat mij betreft in ieder geval via een actieve informatieverplichting, maar als u daar 
prijs op stelt wellicht ook in een bespreking dat ik de eindrapportage MER voor uw 
commissie zal agenderen voordat wij een definitief advies geven in de richting van het 
departement. Dan vervolgens zij gezegd dat die MER procedure ook nog met allerlei 
inspraak- en bezwaarwaarborgen is omgeven. Dus ik denk dat we een heel zorgvuldig tracé 
lopen waarin die vergelijking op een goede manier worden vergeleken en waarbij het College 
ook zeker een open oor zal hebben voor de bezwaren die nu vanuit Grasrijk worden geuit. 
Aan de andere kant, dat zal ik ook niet verhelen, als je kijkt naar de alternatieven die leiden op 
andere plekken weer tot bezwaren. Een van de redenen waarom wij de Ontvlechtingsvariant 
in der tijd hebben aangereikt is dat het voornemen was om de Hurksestraat aan een kant af te 
sluiten en dat vonden wij een wel zeer ingrijpend voorstel. Dat heeft ons geprikkeld om die 
variant te ontwikkelen en voor te leggen. Ik denk, voorzitter, dat ik dan de vragen in 
samenhang heb beantwoord. 
 
Voorzitter: Dank u wel. We kijken eventjes of dat naar genoegen is en dan wil ik nog even 
weten of er nog andere fracties een vraag hebben. Ik kijk even naar meneer Van Bussel. Naar 
genoegen meneer Gerard?  
 
Gerard: Voorlopig even voorzitter. Ik ben blij met de opmerking over het overleg maandag. Ik 
zou inderdaad graag deze zaak in de commissie willen voordat er een gemeentelijk advies 
uitgaat. 
 
Voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die wensen te reageren? Dat is niet het 
geval. Dan hebben we deze twee vragen naar genoegen afgehandeld. 
 


