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Betreft: besluitvorming vernieuwing Randweg Eindhoven

Geachte heer/mevrouw,

De Randweg Eindhoven wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd, zodat de

doorstroming wordt verbeterd. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op
verzoek van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven besloten om daarbij de

zogenaamde Ontvlechtingsvariant te realiseren. Aisreactie op de Startnotitie
hebben insprekers verzocht om behalve de Ontvlechtingsvariant ook een andere

variant te onderzoeken: de variant DUO.ln deze Wijkinfoinformeren wij u over de

twee varianten en het proces dat nu doorlopen wordt.

Ontvlechtingsva riant

De Ontvlechtingsvariant bestaat uit een nieuwe aansluiting van de A2op de

Meerenakkerweg en uit een nieuwe aansluiting van de A2op Meerhoven via de
Meerhovendreef. De A2is bij de Ontvlechtingsvariant niet meer aangesloten op de

Noord-Brabantlaan. Door deze Ontvlechtingsvariant worden de grote
verkeersstromen verspreid over meerdere routes waardoor de verkeersdruk per route

afneemt. Meer informatie over de Ontvlechtingsvariant is te vinden op de site
www.randweqeindhoven.nl

Variant DUO

De variant DUOhoudt in dat er alleen een aansluiting zal worden gerealiseerd van de

A2op de Meerenakkerweg. De aansluiting A2Neldhoven zal intact worden gelaten.

Procedure

Om de Ontvlechtingsvariant te kunnen realiseren dient een procedure te worden

gevolgd: de verkorte Traceprocedure. Deze procedure bestaat uit een aantal stappen:
Startnotitie (te downloaden op www.randweqeindhoven.n/).Milieu Effect

Rapportage, Ontwerp Tracebesluit en Tracebesluit.

Voordat deze traceprocedure wordt doorlopen, wil de minister eerst van de

gemeente Eindhoven weten of de Ontvlechtingsvariant nog steeds de meest

gewenste variant is of dat de variant DUOde voorkeur heeft. Voordat deze voorkeur
definitief wordt bepaald, stelt de gemeente Eindhoven de vertegenwoordigers van



~
belangengroeperingen in de gelegenheid om hun mening te geven. Dit gebeurt de

komende weken. Op 1 juli zal de gemeente een voorkeur bepalen en kenbaar maken
aan de minister.

Na de het advies van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven zal Rijkswaterstaat de

lopende Traceprocedure vervolgen waarbij het Milieueffectenrapport gereed zal
worden gemaakt. Een van de onderzochte varianten zal dan worden uitgewerkt in de

vorm van een Ontwerp Tracebesluit (OT6).lnwoners hebben de mogelijkheid tot
inspraak hierop. Vervolgens zal dan het Tracebesluit (T6)worden vastgesteld.

Daartegen is nog beroep bij de Raad van State mogelijk.

Aisu vragen heeft, kunt u contact opnemen met Irmo Kaal,telefoon (040) 23863 15.

Wijhopen u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd.

Hoogachtend,

Drs. H.J.A.van Merrienboer

Wethouder van mobiliteit, milieu, economische zakeF!._enstadsdeelgericht werken
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