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Mevrouw, mijnheer,

Rijkswaterstaat heeft de verkorte Tracewetprocedure gestart voor de aansluitingen
Meerenakkerweg / Heistraat en Noord-Brabantlaan op de A2 / Randweg Eindhoven.

Op basis van de Startnotitie en de door Rijkswaterstaat ontvangen inspraakreacties
daarop, is door Rijkswaterstaat gestart met het opstellen van de
Milieueffectrapportage. Op verzoek van de insprekers op de Startnotitie en op advies
van de commissie voor de Milieueffectrapportage is, naast de Ontvlechtingsvariant,
ook de zogenaamde variant DUOin de effectenstudie meegenomen. Met uitzondering
van het onderzoek naar de luchtkwaliteit, is het MERinmiddels grotendeels gereed.

In het kader van de procedure heeft Rijkswaterstaat per brief van 22 februari 2008
laten weten dat de Minister van Verkeer en Waterstaat niet blind is voor de
problematiek op het gemeentelijk netwerk en met de gemeenten verder wil werken
aan een oplossing voor de problematiek bij de aansluiting Veldhoven. Hijverbindt
hieraan wel de voorwaarde dat de gemeenten Eindhoven en Veldhoven hem adviseren
over het gezamenlijk meest wenselijke vervolgtraject.
Om het proces om tot dit advies te komen te faciliteren, heeft Rijkswaterstaat een
beslissingsondersteunende notitie opgesteld.

Per brief van 26 maart 2008 hebben wij, alsmede ook de gemeente Eindhoven, hierop
positief gereageerd. Wij hebben hierbij aangegeven dat wij het advies mede tot stand
wilden laten komen aan de hand van een openbare behandeling daarvan in de
raadscommissie SOOW en de gemeenteraad (8/9 september, resp. 30 september
2008).
Zowel de brief van Rijkswaterstaat d.d. 22 februari 2008 als onze reactie daarop van
26 maart 2008 hebben voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegen.

Per brief van 24 april 2008 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat ons
vervolgens de beslissingsondersteunende notitie toegezonden. In deze brief is de
Minister ervan uitgegaan dat advisering aan het Bevoegd Gezag uiterlijk in september
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2008 zal plaatsvinden. Om echter uitzicht te houden op realisatie van het project,
direct aansluitend op de realisatie van de A2/A67 Randweg Eindhoven, verzoekt de
Minister per brief van 23 mei 2008 om nog voor de zomer van 2008 een advies uit te
brengen.
De brieven van de Minister en de beslissingsondersteunende notitie zijn als bijlage aan
deze brief toegevoegd.

Wij achten het argument van de Minister zwaarwegend genoeg om zijn verzoek tot
een spoedige advisering te honoreren. Dit betekent dat afgeweken moet worden van
d.e afgesproken procedure om dit advies tot stand te laten komen aan de hand van
een open bare behandeling daarvan in de raadscommissie SOOW en de gemeenteraad.

Wij hebben daarom besloten om als college van burgemeester en wethouders nog
voor de zomer een standpunt in te nemen en een advies aan de Minister uit te
brengen. Vervolgens zullen wij de commissie SOOW in september 2008 over dit advies
aan de Minister informeren.

Voordat wi] een standpunt ten aanzien van het advies zullen innemen, willen wij de
vertegenwoordlgers van een aantal Veldhovense wijkplatforms en
belangengroeperingen informeren over de voorlopige resultaten van de verkeers- en
milieuonderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve van de trao§procedure. Hiertoe
hebben wij op woensdag 25 juni a.s. om 19.00 uur een bijeenkomst belegd in het
gemeentehuis.
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