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Bij brief van 5 augustus 2008 (ingekomen op 6 augustus 2008) maakt u, namens de
'projectgroep geen A2 door Grasrijk' uw zienswijze kenbaar tegen ons voornemen
om vrijstelling op grond van artikel19 lid 2 WROte verlenen ten behoeve van de
aanleg van een vrijliggende busbaan (HOV-lijn) ter hoogte van de Noord-
Brabantlaan/Heerbaan te Eindhoven.

U bent van mening dat de realisatie van de busbaan met toepassing van de
vrijstellingsprocedure (ex artikel19 lid 2 van de WRO)opgeschort dient te worden
totdat een bredere discussie heeft plaats gevonden inzake een nader onderzoek
omtrent de A2 aansluitingen Meerenakkerweg / Heistraat en Noord-Brabantlaan.
U geeft aan dat in de vergadering van de commissie MMVP (d.d. 1 juli 2008)
hieromtrent een uitgebreide discussie heeft plaatsgevonden. Het gaat de
projectgroep met name om een eventueel alternatief trace voor de beoogde
verbindingsweg naar de ontkoppelde aansluiting nabij de Noord-Brabantlaan.
De vrijstellingsprocedure heeft betrekking op een wijziging in de verkeersstructuur
van Meerhoven. De oorspronkelijk voorgestelde "busbaan (HOV-lijn)" in het huidige
bestemmingsplan "Meerhoven, Gedeeltelijke herziening uitwerkingsplan Grasrijk-
Landforum" is op de plankaart iets zuidelijker gelegen dan de uitwerking van de
busbaan. De busbaan dient te zorgen voor een hoogwaardige openbaar vervoer
verbinding richting stadscentrum, station en Eindhoven Airport. Met de aanpassing
in het wegenbeloop treden ook beperkte wijzigen op ten aanzien van de
bebouwingsmogelijkheden langs de betreffende wegen. Het betreft de aanpassing
van een stukje groenvoorziening in een verkeersvoorziening ten behoeve van de
vrijliggende busbaan. De discussie rondom de aansluitingen op de A2
(ontvlechtingsvariant) is een brede discussie die in feite los staat van de aanleg van
de busbaan en de minimale verlegging van de bestemming, waar deze
vrijstellingsprocedure voor bedoeld is. De projecten kunnen los van elkaar
gerealiseerd worden. Ten behoeve van het realiseren van de Ontvlechtingsvariant
wordt momenteel door het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat) een traceprocedure
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doorlopen. Door het bevoegd gezag is aangegeven dat uitgaande van deze
procedure realisatie van de Ontvlechtingsvariant op zijn vroegst in 2010 plaats zal
vinden.

De busbaan (HOV-lijn) dient zo snel mogelijk (v66r eind 2008) aangelegd te worden,
mede gezien het feit dat de frequentie van het openbaar vervoer in december
verdubbeld gaat worden en momenteel het openbaar vervoer steeds meer
vertraging ondervindt bij de rotonde Heerbaan. De aanleg en de ligging van de
busbaan is al vastgelegd in bestemmingsplan "Meerhoven". Echter door de geplande
transformatie van de rotonde Heerbaan naar een kruispunt met fietsbruggen zal de
ligging van de vrijliggende busbaan een paar meter worden verschoven. In de
commissievergadering van 1juli 2008 is besloten om de Minister van Verkeer en
Waterstaat te verzoeken om de verkorte Traceprocedure voor de ontvlechtings-
variant door te zetten. Daarnaast is besloten dat het trace van de ontvlechtings-
variant door de gemeente Eindhoven onderzocht zal worden. De tijd die dit
onderzoek in beslag neemt kan niet anders dan tot vertraging zorgen voor de
realisatie van de busbaan. De realisatie voor eind 2008 zou dan onmogelijk worden,
mede gezien de opmerking om zowel de raad en de commissie MMVP hierover te
laten discussieren. Het duale stelsel zorgt voor een overbrugging van enkele
maanden voordat een voorstel bediscussieerd kan worden in een raadsvergadering.

Ten slotte willen wij opmerken dat wij van mening zijn dat de vrijstellingsprocedure
voor de aanleg van de busbaan een opzichzelfstaand project is. Daarbij kunnen wij
constateren dat uw zienswijze geen inhoudelijk bezwaren bevat tegen de
voorgenomen afgifte van de vrijstelling. Resemerend komen wij tot de conclusie dat
wij uw zienswijze ongegrond verklaren. Inmiddels heeft het college van
burgemeester en wethouders het vrijstellingsbesluit genomen. Een kopie van dit
vrijstellingsbesluit is te uwer informatie bijgevoegd.

Tegen het vrijstellingsbesluit kan binnen zesweken na de dag waarop het besluit ter
inzage is gelegd, door belanghebbenden een beroepschrift als bedoeld in de
Aigemene wet bestuursrecht worden ingediend bij de Rechtbank te
's-Hertogenbosch. Het vrijstellingsbesluit zal vanaf donderdag 9 oktober 2008 ter
inzage worden gelegd.
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