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Geachte mevrouw, mijnheer, 

Bij bovengenoemde brief hebben wij van u het Ontwerp-Tracébesluit en Milleueffectrapport N2 
Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan ontvangen. 

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om onze zienswijze hierop te geven. 

In het OTB is gekozen voor het Voorkeursalternatief, de Ontvlechtingsvariant. Bij dit alternatief wordt 
een nieuwe aansluiting van de parallelbanen op de Meerenakkerweg/Heistraat gerealiseerd en worden 
de toe- en afritten van de Noord-Brabantlaan afgesloten en aangesloten op een nieuwe verbinding met 
de verlengde Meerhovendreef. 

Wij onderschrijven de keuze voor het Voorkeursalternatief met de in paragraaf 2.3 van het OTB 
omschreven optie om hieraan waarde toe te voegen met onderdelen van de MMA. 

Voor de bereikbaarheid van de regio is het Voorkeursalternatief in onze ogen het beste alternatief. 
Vooral de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Hurk en een betere verdeling van het verkeer over 
de Noord-Brabantlaan en de Meerenakkerweg spreken in het voordeel van de Voorkeursvariant. 
Op het onderliggend wegennet moeten wel forse aanpassingen plaatsvinden om de gewijzigde verkeers-
stromen te kunnen verwerken, met name op de Meerenakkerweg en de kruising Noord-Brabantlaan —
Grasdreef — Heistraat — Heerbaan. De wegbeheerders zijn hiermee reeds gestart. Overigens zijn ook 
de andere alternatieven alleen te realiseren met deze of andere aanpassingen aan het onderliggend 
wegennet. 

Het Voorkeursalternatief biedt ons inziens ook de beste mogelijkheden om de regionale en lokale 
ruimtelijke ambities te realiseren. Wij pleiten voor veel aandacht voor de visuele aspecten bij de 
realisatie van het Voorkeursalternatief en uitvoering conform het Esthetisch Programma van Eisen 
Randweg Eindhoven. 
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In het OTB wordt geconcludeerd dat het Voorkeursalternatief op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid beter scoort dan de andere alternatieven. Op de overige 
criteria is het verschil niet onderscheidend. Er zijn dus geen criteria die zwaarwegende argumenten 
opleveren voor een keuze voor één van de andere alternatieven. 

Hoogachtend, 

namens het Dagelijks Bestuur 
van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 

de secretaris, 
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