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BIJLAGE BEHORENDE BIJ RAADSINFORMATIEBRIEF ONTVLECHTINGSVARIANT 

I.R.T. EVALUATIESTUDIE VERKEERSSITUATIE MEERHOVEN EN LOCATIE 

SLINGERTOUW 

 

Het OTB heeft betrekking op de grijze wegvakken, zoals weergegeven in de 

volgende figuur. De overige (in oranje weergegeven) wegvakken maken geen 

deel uit van het Ontwerp-Tracébesluit. Deze wegvakken maken onderdeel uit 

van de ‘Evaluatie Verkeerssituatie Meerhoven’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie besluitvorming en communicatie 

April 2001 

In april 2001 heeft het college van B&W een brief gestuurd aan de Minister van 

Verkeer en Waterstaat over het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) Randweg 

Eindhoven. In deze brief staat vermeld dat het college akkoord gaat met het 

standspunt van de Minister, in de veronderstelling dat het ontwerp van de 

Randweg Eindhoven in voldoende mate het verkeer op een veilige en vlotte 

wijze kan afwikkelen.  

Voorkeursalternatief: 

Ontvlechtingsvariant 
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In deze brief staat tevens vermeld dat het college van B&W van de gemeente 

Eindhoven gezamenlijk met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat tot de 

conclusie is gekomen dat de prognoses die gebruikt zijn ten behoeve van het 

OTB veel te laag zijn. De geprognotiseerde cijfers voor het jaar 2010 waren in 

2001 al realiteit. Dit heeft bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geleid 

tot aanpassingen in het ontwerp.  

 

Het college van B&W heeft in de brief gesteld dat de gemaakte aanpassingen 

onvoldoende zijn om het verkeer op de aansluiting Welschap (nr. 29) en de 

aansluiting Veldhoven (nr. 31) te verwerken. Voor wat betreft de aansluiting 

Veldhoven is in de brief gesteld dat een analyse laat zien dat het niet mogelijk 

is om met één aansluiting de omvangrijke verkeersstromen af te wikkelen. De 

Minister is verzocht om in de OTB-fase Randweg Eindhoven de mogelijkheid 

van de realisatie van de aansluiting Meerenakkerweg en een extra aansluiting 

ten noorden van de aansluiting Veldhoven open te houden. Daarnaast is 

verzocht het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant 

opdracht te verlenen om samen met de betrokken gemeenten, het SRE en de 

Provincie Noord-Brabant in een apart traject te laten bestuderen of de 

gewenste aanvullingen zijn in te passen in het ontwerp van de ombouw van de 

Randweg Eindhoven. De Minister heeft hiermee ingestemd. Opgemerkt dient 

te worden dat in 2001de Ontvlechtingsvariant nog niet in beeld was. 

 

15 en 17 oktober 2002 

Op 15 en 17 oktober 2002 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden 

met vertegenwoordigers van bewoners van o.a. Meerhoven, Gestel, Lievendaal 

en Strijp. De wijk Grasrijk bestond op dat moment nog niet.  

De aanwezigen is gevraagd om de gemeente Eindhoven te adviseren ten 

aanzien van het vervolg van de studie naar de ontsluitingsmogelijkheden 

rondom de aansluitingen Veldhoven en Welschap. Oftewel: wat vinden de 

vertegenwoordigers belangrijk bij de uit te voeren studie? Tijdens deze avond 

is afgesproken dat de resultaten worden teruggekoppeld wanneer er 

duidelijkheid is over de varianten en de effecten hiervan.  

 

Juni 2004 

In 2004 is de studie na een moeizaam proces afgerond. Gezien de diverse 

belangen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het SRE en de 

betrokken gemeenten Veldhoven en Best heeft vooral het op een lijn krijgen 

van de diverse overheden de nodige tijd gekost. Er zijn vele 

oplossingsrichtingen bedacht tijdens de studie. Er was echter maar een variant 

die voldeed aan de belangen van alle overheden, namelijk de 

Ontvlechtingsvariant.  
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Uit de studie zijn diverse oplossingsrichtingen naar voren gekomen. Allereerst 

is nagegaan of beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan een oplossing van de 

problemen. Hierin bleken diverse kansen te liggen. Per saldo is het effect 

ervan te klein om als afdoende oplossing te worden beschouwd. Vervolgens is 

onderzocht welke aanpassingen aan het onderliggend wegennet mogelijk zijn 

en of deze een voldoende oplossing bieden. Gebleken is dat een herinrichting 

van de Meerenakkerweg/Beemdstraat in combinatie met de onderdoorgang 

onder de A2 een behoorlijk oplossend vermogen heeft echter het probleem 

niet geheel oplost. Hierom is ook gestudeerd op oplossingen waarbij het 

rijkswegennet betrokken is. Hiervoor is een groot aantal varianten onderzocht 

waarbij de meesten op basis van een eerste verkenning zijn afgevallen. 

Uiteindelijk is een beperkt aantal oplossingsrichtingen in aanmerking gekomen 

voor nader onderzoek. Hierbij is er gekeken naar oplossend (verkeerskundig) 

vermogen en relevante omgevingskenmerken. 

 

Voor de aansluiting Veldhoven (nr. 31) zijn vier varianten onderzocht: 

Splitsing, Duo, Trio en Ontvlechting. Meer informatie hierover is te vinden in 

de rapportage: Méér met de A2, Een studie naar de bereikbaarheid van de 

aansluitingen A2/Welschap en A2/Veldhoven, d.d. april 2004. Uit genoemde 

studie bleek dat de Ontvlechtingsvariant de enige variant is die, gezamenlijk 

met de maatregelen op het onderliggend wegennet, de verkeersproblemen 

rond de aansluiting Veldhoven oplost.  

 

Naar aanleiding van het resultaat van de studie heeft het college van B&W in 

juni 2004 ingestemd met het voorstel om de Minister van Verkeer en 

Waterstaat te verzoeken om ten aanzien van de aansluiting A2/Veldhoven 

akkoord te gaan met het hiernavolgende: 

b De Minister van Verkeer en Waterstaat stelt zich (financieel) 

verantwoordelijk voor het gelijktijdig uitvoeren van de ombouw van de 

Randweg en de aansluiting van de Meerenakkerweg op de A2. Dit 

exclusief de extra kosten van de onderdoorgang Meerenakkerweg die ten 

behoeve van de aansluiting van de Meerenakkerweg op de A2 worden 

gemaakt 

b De Minister van Verkeer en Waterstaat stel zich eveneens (financieel) 

verantwoordelijk voor het gelijktijdig uitvoeren van de ombouw van de 

Randweg Eindhoven en het ontvlechten van de aansluiting A2/Veldhoven. 

Dit exclusief de kosten voor de lokale infrastructuur om Meerhoven te 

kunnen aantakken op de aansluiting A2/Veldhoven.  
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13 december 2004 

Landelijke persconferentie. De toenmalig portefeuillehouder van het SRE, dhr. 

Smetsers, de HID van Rijkswaterstaat en de wethouders van de gemeenten 

Eindhoven, Veldhoven en Best maken bekend dat genoemde gemeenten en het 

SRE een verzoek aan de Minister van Verkeer en Waterstaat gaan indienen ten 

behoeve van het realiseren van zowel de Ontvlechtingsvariant en een nieuwe 

aansluiting ten noorden van de aansluiting A2/Welschap.  

 

9 februari 2005 

Op 9 februari 2005 heeft het college van B&W middels een brief de Minister 

van Verkeer en Waterstaat verzocht om (conform het besluit college B&W uit 

juni 2004: zie vorige pagina) de Ontvlechtingsvariant gelijktijdig met de 

ombouw van de Randweg Eindhoven te realiseren.  

 

April 2006 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bericht het college van de gemeente 

Eindhoven dat de Minister het voorstel overneemt om de Ontvlechtingsvariant 

te realiseren. In de brief staat weergegeven dat de Ontvlechtingsvariant 

tracéwetplichtig is en dat de werkzaamheden ter voorbereiding op de 

Startnotitie, als onderdeel van de tracéwet, zijn opgestart.  

 

Vanwege het feit dat het Rijk als bevoegd gezag verantwoordelijk is voor de 

tracéwetprocedure is vastgesteld dat ook alle communicatieprocessen rondom 

deze procedure onder verantwoording van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat vallen.  

 

September 2006 

Ten behoeve van het kunnen realiseren van de Ontvlechtingsvariant wordt de 

verkorte tracéprocedure doorlopen (processtappen zie pagina 1). 

 

De eerste stap in deze procedure, het opstellen van een Startnotitie, is op 27 

september 2006 van start gegaan. Op de Startnotitie kon tot en met 7 

november 2006 worden gereageerd. In de Startnotitie is voorgesteld de 

Ontvlechtingsvariant in het MER nader te onderzoeken. Deze variant zou 

vergeleken moeten worden met het nulalternatief (Tracébesluit 2003) en het 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). Basis voor dit laatste alternatief is 

de Ontvlechtingsvariant.  

 

Op basis van de ontvangen adviezen en inspraakreacties op de Startnotitie is 

besloten om ook de variant Duo (in OTB/MER “alternatief Meerenakkerweg” 

genaamd) als een volwaardige variant in de procedure mee te nemen.  
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2 november 2006 

Rijkswaterstaat organiseert samen met de gemeenten Eindhoven en Veldhoven 

een inloopavond in het informatiecentrum van Rijkswaterstaat (nabij het 

Maxima Medisch Centrum) aan de Run te Veldhoven. Het doel van deze 

inloopavond was het informeren van alle belanghebbenden over de 

Startnotitie A2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan 

die op dat moment ter inzage lag. Alle bewoners en ondernemers in 

Meerhoven, Zeelst, Gestel en Lievendaal zijn middels een wijkinfo 

uitgenodigd.  

 

November 2007 

In november 2007 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten tot 

aanvang van de procedure op basis van de Tracéwetprocedure ten aanzien van 

de aanpassing van de A2 tussen de aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat 

en Noord-Brabantlaan.  

 

Februari 2008 

In afwijking van de verkorte Tracéwetprocedure heeft het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat in februari 2008 aan de gemeenten Eindhoven en 

Veldhoven verzocht om een gezamenlijk advies te geven over het meest 

wenselijke vervolgtraject.  

 

Maart 2008 

Het college van B&W besluit te berichten aan het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat dat B&W een advies aan de Minister zal formuleren op basis van 

een door het Ministerie beschikbaar te stellen beleidsondersteunende notitie, 

die gebaseerd is op traceerbare en verifieerbare openbare gegevens. Het 

college van B&W zal dit advies, voorafgaand aan het besluit van het college, 

voorleggen aan de raadscommissie MMVP.  

 

Juni 2008 

Op basis van de door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geleverde 

informatie worden in de maand juni informatieavonden gehouden voor 

Lievendaal ( 12 juni), de Hurk (17 juni), Meerhoven (18 juni), Gestel (23 juni) 

en gemeente Veldhoven (25 juni) Tijdens de informatieavonden is verzocht om 

een (bij voorkeur) schriftelijke reactie te geven. De reacties van de 

vertegenwoordigers van de belanghebbenden waren als volgt: 

b Stichting Buurtbeheer Genderbeemd en wijkvereniging Hanevoet: 

beschouwen de referentiesituatie als zeer ongewenst. Geen eenduidige 

voorkeur voor variant Duo of Ontvlechting. 

b Wijkvereniging Ooievaarsnest: geen eenduidige voorkeur. 

b Buurvereniging Grashoek: voorkeur voor variant Duo. 

b Grashoven Bewonersvereniging Grasrijk: voorkeur voor variant Duo. 

b Belangenvereniging Grasrijk-Oost: voorkeur voor variant Duo. 
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b Buurvereniging Zand- en Bosrijk: voorkeur voor Ontvlechtingsvariant. 

b Vereniging detailhandel ondernemers Hurksestraat: voorkeur voor 

Ontvlechtingsvariant. 

b Wijkplatform Zeelst: voorkeur voor Ontvlechtingsvariant. 

b Veldhovens Ondernemerscontact: voorkeur voor Ontvlechtingsvariant. 

b Ondernemerscontact De Hurk: voorkeur voor Ontvlechtingsvariant. 

b Wijk Lievendaal: geen eenduidige voorkeur. 

 

 

Voorkeur belanghebbenden 

 

Op 1 juli 2008 heeft het college van B&W op basis van het advies van de cie 

MMVP besloten de Minister van Verkeer en Waterstaat, rekening houdende met 

de inhoud van de beslissingsondersteunende notitie en de reacties van de 

belanghebbenden hierop, mede te delen dat de gemeente Eindhoven geen 

aanleiding ziet om terug te komen op het verzoek van de gemeente Eindhoven 

van 9 februari 2005 om de Ontvlechtingsvariant gelijktijdig met de ombouw 

van de Randweg Eindhoven te realiseren.  

 

Ook het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft de Minister 

verzocht om de Ontvlechtingsvariant gelijktijdig met de ombouw van de 

Randweg Eindhoven te realiseren. De gemeenten Eindhoven en Veldhoven 

hebben daarmee een gezamenlijk standpunt ingenomen. 
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2 juli 2008 

Middels een persbericht is gecommuniceerd dat de Ontvlechtingsvariant de 

voorkeur heeft van het Eindhovense college. Ook de gemeente Veldhoven 

heeft een persbericht verzonden dat het Veldhovense college de voorkeur 

geeft aan de Ontvlechtingsvariant. 

 

8 februari 2010 

Op 8 februari 2010 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het Ontwerp-

Tracébesluit N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord 

Brabantlaan vastgesteld, dit in overeenstemming met de Minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.  

 

Maart 2010 

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft het ‘Ontwerp Tracébesluit N2 

aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan’ gedurende 6 

weken voor inspraak ter inzage gelegd. Tot 21 april 2010 kan een ieder een 

zienswijze indienen over het ontwerptracé. 

 

13 april 2010 

Tijdens de cie MMVP van 13 april jl. is door de SP voorgesteld om op 20 april 

a.s. aan de Raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen over het 

Ontwerp Tracébesluit N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-

Brabantlaan. Tevens hebben insprekers aangegeven dat ze zich zorgen maken 

over de gevolgen van de Ontvlechtingsvariant.  

 


