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Raads  informatiebrief  
 

Betreft Overeenkomst tussen de Staat en de Gemeente Eindhoven en de 

Gemeente Veldhoven betreffende nadere afspraken over de uitvoering van 

het Tracébesluit N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-

Brabantlaan 

Inleiding 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil in januari 2011 het Tracébesluit 

nemen ten behoeve van het kunnen realiseren van de Ontvlechtingsvariant. 

Voorwaarde voor het nemen van dit Tracébesluit is dat de overeenkomst 

ondertekend is door alle partijen.  

 

Besluit van college van burgemeester en wethouders 

1. Instemmen met de overeenkomst tussen de Staat en de gemeente 

Eindhoven en de gemeente Veldhoven 

2. De wethouder Mobiliteit, Milieu en Sport&Bewegen machtigen om namens 

de gemeente de overeenkomst te ondertekenen.  

 

Argumenten 

1.1De gemeente Eindhoven heeft mede namens de gemeente Veldhoven,  

de gemeente Best en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven de Minister 

verzocht om de aansluiting A2/Meerenakkerweg (A31) te realiseren en de 

aansluiting Veldhoven (A31A) te wijzigen. 

Het realiseren van de nieuwe aansluiting A2/Meerenakkerweg en de wijziging 

van de aansluiting Veldhoven wordt de Ontvlechtingsvariant genoemd.  

 

1.2 De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 28 april 2006 besloten 

om de Ontvlechtingsvariant te realiseren.  

Rijkswaterstaat 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: 

Startnotitie, MER (Milieu Effect Rapportage), OTB (Ontwerp Tracé Besluit) en 

TB (Tracébesluit).  
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1.3 Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil in januari het Tracébesluit 

nemen. 

Op 8 februari 2010 hebben de Minister van Verkeer en Waterstaat en de 

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het 

Ontwerp Tracébesluit N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-

Brabantlaan vastgesteld. Voorwaarde voor het nemen van dit Tracébesluit is 

dat de overeenkomst ondertekend is door alle partijen. 

 

1.4 De overeenkomst behelst de aanleg van de aansluiting 

A2/Meerenakkerweg en de aanpassing van de aansluiting A2/Veldhoven. 

De Meerhovendreef ten westen van de Grasdreef en de Meerhovendreef tussen 

de Grasdreef en de McDonalds maken geen onderdeel uit van deze 

overeenkomst. Betreffend deel van de Meerhovendreef maakt onderdeel uit 

van de verkeersevaluatie Meerhoven. Er wordt momenteel toegewerkt aan een 

afronding van de verkeersevaluatie door het samenstellen van een bidboek 

"Verkeersoplossingen Meerhoven".  Verwacht wordt dat medio 2011 dit 

bidboek gereed is waarna dit bidboek zal worden aangeboden aan de Raad.  

 

Ter inzage gelegde stukken 

1 Overeenkomst tussen de Staat en de Gemeente Eindhoven en de Gemeente 

Veldhoven betreffende nadere afspraken over de uitvoering van het 

Tracébesluit N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-

Brabantlaan 
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