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Betreft: Zienswijze inzake de aanleg van een busbaan (HOV-lijn) ter hoogte van de 

Noord-Brabantlaan/Heerbaan/Grasdreef 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ heeft kennis genomen van het definitief ontwerp en de 

ruimtelijke onderbouwing behorende bij de aanleg van een busbaan (HOV-lijn) ter hoogte van de 

Noord-Brabantlaan/Heerbaan/Grasdreef. Middels deze brief geven wij hierover onze zienswijze. 

 

Tijdens de vergadering van de commissie MMVP op 1 juli 2008 heeft een uitgebreide discussie 

plaatsgevonden omtrent de beoogde A2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-

Brabantlaan. Tijdens die vergadering heeft wethouder Van Merrienboer op aandringen van 

diverse fracties toegezegd om – vooruitlopend op een mogelijk besluit van de Minister om de 

zogenaamde variant Ontvlechting te realiseren – een alternatief tracé voor de beoogde 

verbindingsweg naar de ontkoppelde aansluiting nabij de Noord-Brabantlaan te laten 

onderzoeken. Gelet op de inhoud van bovengenoemde discussie is de kans groot dat dit 

alternatieve tracé interfereert met het tracé van bovengenoemde busbaan, hetzij volgens het 

geldende bestemmingsplan, hetzij volgens het voorliggende definitief ontwerp. Hierdoor wordt 

het alternatieve tracé nagenoeg onmogelijk gemaakt of moeten onnodige kosten worden gemaakt 

om de busbaan (na realisatie) te verleggen. 

 

In dit licht is de projectgroep van mening dat realisatie van de busbaan volgens het geldende 

bestemmingsplan of vrijstelling van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, 

lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening volgens het voorliggend definitief ontwerp 

opgeschort dient te worden totdat een bredere discussie heeft plaatsgevonden in de commissie 

MMVP en de gemeenteraad op basis van het voorstel van de wethouder. Uiteraard dient deze 

discussie zo snel mogelijk plaats te vinden om onnodige vertraging van de aanleg van de busbaan 

te voorkomen. 
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