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Betreft ontvlechtingsvariant i.r.t. evaluatiestudie verkeerssituatie 

Meerhoven en locatie Slingertouw. 

 

Inleiding 

Aanleiding 

Tijdens de commissie MMVP van 13 april jl. is bij de behandeling van de 

Raadsinformatiebrief evaluatie Meerhoven 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. Tijdens de commissievergadering is toegezegd dat er een nadere 

toelichting wordt gemaakt waarbij onder andere de relatie tussen de 

Ontvlechtingsvariant en de evaluatie verkeerssituatie Meerhoven in beeld 

wordt gebracht.  

 

Tevens is tijdens de commissie MMVP door ‘Geen A2 door Grasrijk’ en 

‘Stichting Katholiek Primair Onderwijs (SKPO) Eindhoven’ een inspraakreactie 

gegeven. De insprekers hebben aangegeven dat ze zich zorgen maken over de 

gevolgen van de Ontvlechtingsvariant. Verwacht wordt dat realisering van de 

Ontvlechtingsvariant ten koste gaat van de leefbaarheid en veiligheid op de 

Meerhovendreef.  

 

Deze toelichting bevat geen nieuwe informatie. Het dossier 

Ontvlechtingsvariant is een omvangrijk en complex dossier, waarin op veel 

momenten besluitvorming en communicatie heeft plaatsgevonden. In deze 

toelichting is getracht de belangrijkste informatie te bundelen en in 

chronologische volgorde te plaatsen. 

 

De Ontvlechtingsvariant 

Ter visielegging OTB/MER N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en 

Noord-Brabantlaan 
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Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ervoor gekozen om, ten 

behoeve van de realisering van de Ontvlechtingsvariant, de verkorte 

Tracéwetprocedure te volgen.  

 

De verkorte Tracéwetprocedure is opgebouwd uit een aantal stappen:  

1. Publicatie Startnotitie 
2. Inspraak en advies Startnotitie 
3. Publicatie, inspraak en advies Ontwerptracébesluit/MER 
4. Vaststelling Tracébesluit 
5. Beroep en uitspraak Bestuursrechter Raad van State 
6. Planologische inpassing en vergunning 
7. Uitvoering en evaluatie.  
 

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft het gedurende 6 weken voor 

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

over het ontwerptracé naar voren brengen. Het bijbehorende 

milieueffectrapport (MER) met bijlagen ligt gelijktijdig met het OTB ter visie.  

 

Het Ontwerp-Tracébesluit voorziet in een nieuwe aansluiting van de 

parallelbanen (N2) op de Meerenakkerweg/Heistraat en een aanpassing 

(ontvlechting) van de aansluiting op de Noord-Brabantlaan (de 

Ontvlechtingsvariant). De aanpassing op de Noord-Brabantlaan houdt in dat de 

toe- en afritten van de N2 worden losgekoppeld van de Noord-Brabantlaan. 

Het verkeer van en naar de A2 komt daarmee niet op de Noord-Brabantlaan 

terecht. In plaats daarvan komt er een nieuwe verbindingsweg, die ervoor 

zorgt dat de toe- en afritten uitkomen op de (Verlengde) Meerhovendreef.  

 

Resultaten OTB/MER 

De resultaten van de OTB/MER laten een genuanceerder beeld zien dan de 

insprekers tijdens de commissie MMVP op 13 april jl. hebben geschetst. In het 

volgende deel is een samenvatting van de effecten weergegeven.  
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Intensiteiten 

 

  Verkeersintensiteit (motorvoertuigen/etmaal) 

Nr

. 

Wegvak Huidige 

situatie 

2005 

Nulalternatief 

2020  

 

Ontvlechtingsvariant 

2020 (=voorkeurs-

alternatief) 

Variant Duo 2020 

(=alternatief 

Meerenakkerweg

) 

1 Noord-Brabantlaan (Hastelweg – A2) 26.900 32.200 27.600 32.400 

2 Noord-Brabantlaan (Heerbaan – A2) 29.000 37.000 31.300 34.700 

3 Heistraat 7.400 21.700 18.300 18.400 

4 Meerhovendreef (ten westen Grasdreef) 7.200 17.200 18.000 17.200 

5 Meerhovendreef (ten oosten Grasdreef) n.v.t. 12.000 13.800 12.100 

6 Grasdreef 6.500 33.600 27.400 34.200 

7 Heerbaan (Grasdreef – Vijverstraat) 22.800 24.100 23.700 23.900 

8 Meerenakkerweg (Langendijk – A2) 6.900 20.200 26.300 20.200 

9 Beemdstraat 11.400 15.800 17.100 14.900 

10 Hoofdrijbaan Randweg Eindhoven n.v.t. 116.800 116.900 116.800 

11 Parallelbaan Veldhoven – Meerenakkerweg n.v.t. 52.900 54.200 50.200 

12 Parallelbaan Meerenakkerweg – Veldhoven-

zuid 

n.v.t. 52.900 60.800 58.100 
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Uit de tabel is af te leiden dat de hoeveelheid verkeer in en rondom 

Meerhoven fors gaat groeien onafhankelijk van de gekozen variant. Dit heeft 

onder andere te maken met de uitbreiding van woon- en werklocaties in zowel 

Eindhoven als Veldhoven. 

 

In het nulalternatief wordt de Hurksestraat, conform het Tracébesluit 

Randweg Eindhoven, niet meer aangesloten op de Noord-Brabantlaan. 

Hierdoor zal het verkeer van en naar bedrijventerrein de Hurk zich vooral gaan 

afwikkelen via de Meerenakkerweg en de Hastelweg. Daarnaast maakt het 

verkeer gebruik van de route Kasteellaan - Karel de Grotelaan/ 

Meerveldhovenseweg. Het verkeer heeft problemen om via deze routes 

bedrijventerrein de Hurk te bereiken en te verlaten.  

Hoewel door het afsluiten van de Hurksestraat op de Noord-Brabantlaan 

minder verkeer op de Noord-Brabantlaan rijdt, zorgt de autonome groei voor 

het autoverkeer in 2020 voor problemen op de kruispunten op de Noord-

Brabantlaan.  

 

In de Ontvlechtingsvariant (= het voorkeursalternatief) en de variant Duo (=het 

alternatief Meerenakkerweg) is de Hurksestraat wel aangesloten op de Noord-

Brabantlaan. In de Ontvlechtingsvariant, waarbij de aansluiting op de Noord-

Brabantlaan wordt ontvlecht, verbetert de doorstroming op de Noord-

Brabantlaan aanzienlijk. In de variant Duo verbetert eveneens de doorstroming 

op de Noord-Brabantlaan, omdat een deel van het verkeer gebruik gaat maken 

van de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg. Echter is de doorstroming minder 

dan in de Ontvlechtingsvariant en biedt deze oplossing minder restcapaciteit 

van het wegennet. De Ontvlechtingsvariant heeft het meest positieve effect 

op de doorstroming en prestatie van het netwerk (meest robuuste oplossing). 

 

Door het ontvlechten van de aansluiting Noord-Brabantlaan en de realisatie 

van een nieuwe aansluiting Meerenakkerweg wordt het verkeer naar de A2 

verspreid over meerdere wegen. Bij calamiteiten betekent dit dat er 

alternatieve routes beschikbaar zijn. De Noord-Brabantlaan wordt vrijgemaakt 

voor verkeer tussen Eindhoven en Veldhoven. 

 

Meerhovendreef 

De Meerhovendreef zal ook zonder de Ontvlechtingsvariant of variant Duo flink 

drukker worden. In 2020 is de intensiteit, door autonome groei van het 

verkeer, meer dan verdubbeld ten op zichte van de huidige situatie.  

Als gevolg van de ontvlechte aansluiting neemt de intensiteit op de 

Meerhovendreef, ten oosten van Grasdreef, met 15% (1.800 mvt/etmaal) toe 

ten opzichte van het nulalternatief 2020. Aan de westzijde van de Grasdreef is 
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de toename 4% (800 mvt/etmaal). In de variant Duo is de intensiteit op de 

Meerhovendreef nagenoeg gelijk aan het nulalternatief.  
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In alle varianten (nul, ontvlechting en duo) heeft de Meerhovendreef een 

intensiteit die behoort bij de functie/categorisering van de weg, een 

gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Er is in geen enkele variant, 

dus ook niet in het nulalternatief, sprake van het feit dat de Meerhovendreef 

een erftoegangsweg kan zijn (weg met verblijfsfunctie). 

 

Geluid 

Ten aanzien van de effecten op het gebied van geluidshinder zijn de variant 

Duo en de Ontvlechtingsvariant nauwelijks onderscheidend van de 

referentiesituatie.  

 

Lucht 

De Ontvlechtingsvariant en de variant Duo hebben een geringe invloed op de 

luchtkwaliteit en zijn zodanig dat zonder deze luchtspecifieke maatregel 

voldaan wordt aan de luchtkwaliteitsnormen zoals die gesteld worden in Titel 

5.2 van de Wet milieubeheer. Bij de variant Duo dient echter wel een scherm 

van 2 meter hoog en 50 meter lang langs de Noord-Brabantlaan nabij de 

onderdoorgang met de N2/A2 worden geplaatst.  

 

Verkeersveiligheid en leefbaarheid 

Op het vlak van de verkeersveiligheid heeft de Ontvlechtingsvariant een 

positief effect ten opzichte van de referentiesituatie. De variant Duo heeft 

een neutrale beoordeling. Dit komt met name omdat bij de 

Ontvlechtingsvariant de doorstroming sterk verbetert, waardoor de kans op 

kop/staart-ongevallen af neemt. Ten aanzien van de (verkeers)leefbaarheid is 

de Ontvlechtingsvariant neutraal beoordeeld en de variant Duo met een 

beperkt negatief effect. Dit komt omdat de variant Duo een beperktere 

oversteekbaarheid biedt en voor een kleinere afname van de kans op 

sluipverkeer zorgt. 

Relatie met ‘Evaluatie verkeerssituatie Meerhoven’ 

Besluitvorming 

In de raadsvergadering van 22 april 2008 heeft wethouder Van Merrienboer de 

raad toegezegd een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de verkeerssituatie 

van Meerhoven en FlightForum.  

 

De portefeuillehouder heeft in de commissievergadering MMVP van 1 juli 2008 

toegezegd dat het college zich inzet voor:  

a de optimale inpassing van de Meerhovendreef (ten aanzien van geluid en 

ruimte) bij de nadere uitwerking van de Ontvlechtingsvariant; 

b het laten uitvoeren van een herberekening met betrekking tot het 

onderliggend wegennet; 

c het bestuderen van de hele verkeerssituatie in Meerhoven.  
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Tijdens genoemde commissievergadering is gesteld dat genoemd onderliggend 

wegennet geen deel uitmaakt van de Tracéwetprocedure. Om deze reden 

maakt deze vraagstelling deel uit van de ‘Evaluatie verkeerssituatie 

Meerhoven.  

 

Op 16 december 2008 is een Raadsinformatiebrief naar de raad gezonden 

waarin de raad is geïnformeerd over de opdrachtverstrekking, de planopzet en 

de planning. Het evaluatieonderzoek is inmiddels afgerond. 

 

Op 30 maart 2010 heeft het college van B&W de ‘Evaluatie verkeerssituatie 

Meerhoven’ vastgesteld. Door middel van een Raadsinformatiebrief is de raad 

hierover geïnformeerd. De raadsleden hebben deze informatiebrief ontvangen 

bij de stukken van de raadsvergadering van 20 april 2010. 

 

In zowel de Adviesnota als de Raadsinformatiebrief wordt inhoudelijk niet 

ingegaan op de Ontvlechtingsvariant, omdat dit voor de besluitvorming van de 

‘Evaluatie verkeerssituatie Meerhoven’ niet van belang werd geacht. In de 

evaluatie is echter wel een passage opgenomen over de invloed van de 

Ontvlechtingsvariant. 

 

De discussie in de commissievergadering MMVP van 13 april jl. spitste zich toe 

tot de mogelijke conflicten tussen de conclusies van de verkeersevaluatie en 

de effecten van de voorkeursvariant (= de ontvlechtingsvariant) in de 

OTB/MER N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan 

van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  

 

Autoluw karakter van de wijk 

Eén van de conclusies van de evaluatie is dat er niet wezenlijk afgeweken 

wordt van de oorspronkelijke basisfilosofie. Het ideaalbeeld van de autoluwe 

wijk blijft in de aangescherpte visie onverkort bestaan.  

 

Het beeld is ontstaan dat het realiseren van de Ontvlechtingsvariant in strijd 

zou zijn met het gewenste autoluwe karakter van de wijk. Dit beeld is echter 

niet correct.  

Een hoge verkeersintensiteit op de gebiedsontsluitingswegen van de wijk - 

waaronder de Meerhovendreef - doet niets af aan het autoluwe karakter van 

de wijk zelf. 

 

In de principes van duurzaam veilig – een uitgangspunt in de verkeerskundige 

opzet van Meerhoven - wordt het bundelen van verkeersstromen op wegen die 

daarvoor bedoeld en ontworpen zijn – de gebiedsontsluitingswegen - juist als 

middel gehanteerd om de achterliggende woonstraten autoluw te houden.  
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Tevens is het beeld ontstaan dat met het realiseren van variant Duo of het 

nulalternatief de Meerhovendreef een autoluw karakter zou krijgen. Uit het 

OTB/MER blijkt dat in alle varianten de verkeersintensiteiten op de 

Meerhovendreef (ten oosten van de Grasdreef) in de toekomst altijd hoog 

zullen zijn – variërend van 12.000 tot 13.800 motorvoertuigen per etmaal. 

Onafhankelijk van de uitkomst van de OTB/MER-procedure zal de 

Meerhovendreef in de toekomst altijd een drukke verkeersader zijn en geen 

autoluw karakter kennen. 

 

Verkeersstructuur 

In het visiedocument van de evaluatie is geconstateerd dat de uitvoering van 

de Meerhovendreef, en dan met name het deel ten westen van de Grasdreef, 

niet conform de oorspronkelijk gedachte verkeerskundige opzet van de wijk is. 

De weg die als hoofdontsluiting van Meerhoven geldt, doorsnijd nu een 

woongebied en zorgt daarmee voor een hoge barrièrewerking voor de 

uitwisseling van niet-gemotoriseerd verkeer tussen de woongebieden.  

 

Voorgaande constatering heeft echter geen invloed op de variantenkeuze van 

het OTB/MER. Omdat de Meerhovendreef in alle varianten – qua ligging – 

ongewijzigd blijft. Anders gezegd; in alle varianten (Ontvlechting, Nul of 

Duovariant) is de eventuele verkeersproblematiek op de Meerhovendreef –ten 

westen van de Grasdreef – gelijk.  

 

Maatregelen 

Een van de uitkomsten van de Evaluatie is dat – vanwege de planologisch 

ongelukkige ligging van de Meerhovendreef - samen met bewoners onderzocht 

moet worden of de fysieke inpassing van de weg verbeterd kan worden om zo 

de leefbaarheid rond de Meerhovendreef te verbeteren. Deze heldere 

conclusie blijft onafhankelijk van de uitkomst van het OTB/MER overeind. De 

noodzaak tot maatregelen voor de Meerhovendreef geldt voor alle varianten 

van het OTB/MER. 

 

De oorzaak hiervan ligt in de te verwachten verkeersintensiteiten op de 

Meerhovendreef. Of het nu in 2020 12.100 mvt/etmaal betreft (variant Duo) of 

13.800 mvt/etmaal (Ontvlechtingsvariant), het gaat duidelijk om grote 

hoeveelheden voertuigbewegingen. De Meerhovendreef is een 

gebiedsontsluitingsweg, en daarmee bedoeld en ontworpen om grote 

hoeveelheden verkeer af te wikkelen, Echter de effecten op de leefbaarheid 

op de directe omgeving van de Meerhovendreef kunnen met fysieke 

maatregelen trachten te beperken. 

 

Wijkvreemd verkeer 
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In de Visie is gesteld dat het percentage wijkvreemd verkeer als gevolg van de 

realisatie van de Ontvlechtingsvariant toe kan nemen. De SP-fractie, alsmede 

de projectgroep Geen A2 door Grasrijk, hebben in de commissievergadering 

van 13 april jl. gesteld dat een substantieel deel van de toename van het 

verkeer – als gevolg van de realisatie van de Ontvlechtingsvariant doorgaand 

verkeer is. Deze stellingen zijn echter niet verder onderbouwd.  

 

Ook in het OTB/MER wordt het percentage wijkvreemd verkeer op de 

onderzochte wegvakken niet onderscheiden van het overige verkeer. Uit het 

cijfermateriaal waarop de MER/OTB gebaseerd is, blijkt wel dat op de 

Meerhovendreef een verschil van 14% in verkeerintensiteit tussen variant Duo 

en Ontvlechtingsvariant geprognosticeerd wordt (12.000 mvt/etmaal versus 

13.800 mvt/etmaal). Het is irreëel om te veronderstellen dat deze 1.700 

mvt/etmaal allemaal een bestemming buiten Meerhoven hebben. Het 

werkelijke toekomstige - eventueel hogere - aantal wijkvreemde 

verkeersbewegingen op de Meerhovendreef, als gevolg van de 

Ontvlechtingsvariant zal altijd lager zijn dan deze 14%. 

 

Relatie met spilcentrum Slingertouw 

Besluitvorming 

Op 12 juli 2005 heeft het college van B&W besloten af te zien van de opvang 

van de piek van het leerlingenaantal van basisschool ’t Slingertouw door 

middel van schoolwoningen. Dit besluit had als consequentie dat in de wijk 

Grasrijk een dislocatie dient te worden gerealiseerd.  

 

Naar aanleiding van een motie hieromtrent heeft de Raad op 13 februari 2006 

een hoorzitting gehouden over de noodzaak van een dislocatie. Op 15 februari 

2006 formuleert de raadscommissie ruimtelijke pijler de randvoorwaarden 

waaraan een dislocatie dient te voldoen en geeft hierbij aan dat de 

locatiekeuze in samenspraak met de belanghebbenden (spilcentrum, ouders, 

buurtbewoners) tot stand moet komen. Tevens wordt in deze 

commissievergadering de vraag opgeworpen of, gelet op de beperkingen die 

de huidige locatie heeft en de aanzienlijke druk die deze structureel op de 

omgeving legt (verkeers)veiligheid, overlast) verplaatsing van het volledige 

spilcentrum een betere en haalbare optie is. 

 

Het college stelt, in samenspraak met de wijk en de partners in het 

spilcentrum Grasrijk, een onderzoek in naar een nieuwe locatie waarbij de 

vraag is gesteld of verplaatsing van dit spilcentrum ruimtelijk en financieel tot 

de mogelijkheden behoort.  
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Na bespreking van twee commissienotities in de commissie Wonen & Ruimte 

op respectievelijk 10 oktober 2006 en 28 november 2006 geeft een grote 

meerderheid van deze commissie aan te opteren voor verplaatsing van het 

volledige spilcentrum naar de locatie Hooghlanden (de locatie aan de 

Meerhovendreef).  Een goede auto-bereikbaarheid is nadrukkelijk 

meegewogen in deze locatiekeuze. Dit gezien de bestaande 

bereikbaarheidsproblematiek van de school, en de vele klachten van onveilige 

situaties bij het halen en brengen van kinderen. De uiteindelijk gekozen 

locatie is  vanuit  Grasrijk-Oost goed bereikbaar per voet en fiets en vanaf de 

Meerhovendreef goed bereikbaar per auto.  

 

Op 6 februari 2007 wordt de locatiekeuze door het college vastgesteld. 

 

Op 8 juli 2008 wordt door het college besloten om de SKPO een aanvullende 

bekostiging (€ 1.596.931,--) te verlenen voor het duurder uitvallen van de 

begroting voor nieuwbouw. Dit is onder andere te wijten aan meerkosten (€ 

305.000,--) ten behoeve van extra geluidwerende voorzieningen ten gevolge 

van de geprognosticeerde hoge intensiteiten op de Meerhovendreef. 

 

Op 28 oktober 2008 wordt door het college besloten om de extra kosten 

meerkosten (€ 305.000,--) voor geluidwerende voorzieningen ten laste te 

brengen van de grondexploitatie Meerhoven. 

 

GGD-advies luchtkwaliteit 

In januari 2009 schrijft de GGD een brief dat veranderde wetgeving rond 

luchtkwaliteit en de betekenis hiervan voor de gezondheid – in het bijzonder 

met betrekking tot gevoelige bestemmingen - gevolgen kan hebben voor de 

locatie van ’t  Slingertouw. 

 

Het college stelt vast dat de brief van de GGD weliswaar aanleiding geeft tot 

het formuleren van aanvullend beleid ten aanzien van gevoelige 

bestemmingen, maar stelt tegelijkertijd vast dat voor wat betreft de 

locatiekeuze van het Slingertouw, binnen de bestaande wet en regelgeving, 

een zorgvuldige afweging is gemaakt voor de locatiekeuze van de school en 

dat, rekening houdende met gezondheidsaspecten de locatie Hooglanden is 

vastgesteld.  

 

In juli 2009 brengt de GGD een advies uit over de locatie voor het spilcentrum. 

De conclusie is dat de Meerhovendreef (waarin opgenomen de effecten van de 

Ontvlechtingsvariant) volledig voldoet aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen, 

zoals die in de wet luchtkwaliteit zijn opgenomen. De mening van Bureau GMV 

is echter dat deze wet onvoldoende bescherming biedt.  
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De GGD geeft hierbij ten aanzien van gevoelige bestemmingen, aanvullend op 

de Wet Luchtkwaliteit, een aanvullende richtlijn dat het ongewenst is om 

gevoelige bestemmingen binnen 100 meter van snelwegen en binnen 50 meter 

van overige drukke wegen te situeren. De GGD hanteert als criterium voor 

‘overige drukke weg’ een intensiteit hoger dan 10.000 motorvoertuigen per 

etmaal. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de Meerhovendreef 

zo’n ‘overige drukke weg is. De GGD adviseert een aantal aanvullende 

maatregelen om de luchtkwaliteit alsnog te verbeteren. Bij 

Raadsinformatiebrief van 24 juli 2009 hebben wij u hierover geïnformeerd. In 

reactie op het GGD-advies hebben wij besloten stevig in te zetten op algehele 

verbetering van de Luchtkwaliteit en in de brief van het Bureau Gezondheid, 

Milieu & Veiligheid van de GGD’en Brabant en Zeeland geen aanleiding te zien 

tot het formuleren van aanvullend beleid speciaal gericht op nieuwe gevoelige 

bestemmingen, zoals scholen en woningen. Het signaal van de GGD’en is voor 

het college wel aanleiding om in B5-verband te gaan bekijken hoe de grote 

Brabantse gemeenten in de toekomst op een andere wijze invulling kunnen 

geven aan aanvullend beleid voor de verbetering van de algehele 

luchtkwaliteit in stedelijk gebied. 

 

Relatie met OTB/MER 

De verkeersintensiteiten op de Meerhovendreef zullen in alle varianten 

(Ontvlechting, Nul of Duo) hoger zijn dan de GGD-grenswaarde voor een 

drukke weg. 

 

SKPO gaf in haar inspraakreactie in de cie MMVP van 13 april aan dat zij zich 

op basis van het GGD-advies zorgen maakt over de gezondheid van haar 

leerlingen en daarom geen voorstander is van de Ontvlechtingsvariant. 

Hiermee impliceert zij dat het kiezen voorde  Duovariant of het  

Nulalternatief de GGD-richtlijnen wel gehaald kunnen worden. Uit de 

verkeerscijfers van de OTB/MER blijkt dat dit niet het geval is.  

Vervolgproces 

Tot en met 21 april 2010 is er de gelegenheid om een zienswijze in te dienen 

over het Ontwerp-Tracébesluit. De gemeente Veldhoven heeft inmiddels 

schriftelijk aangegeven dat de gemeente Veldhoven geen zienswijze in dient.  

Het aspect 'eenduidig standpunt van de regio' is altijd een belangrijke eis 

geweest van RWS. Het Rijk heeft in het verleden aangegeven dat indien er 

geen eenduidig standpunt is vanuit de regio dit aanleiding kan zijn om geen 

van de varianten ‘variant Duo’ en ‘Ontvlechting’ te realiseren.  

 

Risico 

Het aannemen van een motie om een zienswijze in te dienen waarbij de 

variant Duo wordt voorgesteld, terwijl de gemeente Veldhoven net aan het 
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Ministerie heeft bericht geen zienswijze in te dienen,  kan er toe leiden dat 

teruggegrepen wordt op het Tracébesluit uit 2003 waarbij geen van de 

varianten ‘variant Duo’ of ‘Ontvlechting’ wordt gerealiseerd en wel de 

Hurksestraat wordt afgesloten.  

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

 

 

 

 

H.J.A. van Merrienboer, secretaris i.a. 

 

Bijlagen: 

1) brieven belanghebbendenorganisaties juni 2008; 

2) historie besluitvorming 

  


