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Onderwerp 

Zienswijze op Ontwerp-tracébesluit N2 aansluitingen 

Meerenakkerweg/Heistraat en Noord Brabantlaan 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van uw brief, d.d. 4 maart 2010 waarin u ons verzoekt om 

onze zienswijze op het ontwerp-tracébesluit N2 Meerenakkerweg/Heistraat en 

Noord Brabantlaan kenbaar te maken, berichten wij u het volgende. 

Op hoofdlijnen gaan wij akkoord met de plannen zoals gepresenteerd. Wel 

willen wij van de gelegenheid gebruik maken enkele opmerkingen te plaatsen: 

• Op blz. 68, laatste alinea wordt aangegeven dat er geen effecten op de 

waterkwaliteit optreden (score 0). Dit is niet onderbouwd; verwezen wordt 

slechts naar het systeem A2 Randweg. Voor dit projectgedeelte dient 

expliciet te worden aangegeven of het run-off water van de weg hier kan 

leiden tot extra verontreiniging van het grondwater. Toename van verhard 

oppervlak betekent immers meer verkeersbewegingen, dus meer vuilvracht 
door run-off water dat naar de berm of direct(er) naar bermsloten stroomt. 

In de MER staat niet aangegeven welke maatregelen worden getroffen om 

dergelijke risico's van verontreiniging door run-off water tegen te gaan, 

bijvoorbeeld door aanbrengen van materialen bij bermen, waterbodems 

etc. die verontreinigingen vasthouden. 

• In het Provinciale waterhuishoudingsplan 2010-2015 is aangegeven dat het 

verbeteren van de waterkwaliteit één van de belangrijkste doelstellingen van 

de Europese Kaderrichtlijn Water is. Voor het realiseren van de 

doelstellingen zijn vooral het Rijk, de waterschappen en de gemeenten 

verantwoordelijk. De provincie geeft in het Provinciale 

Waterhuishoudingsplan 2010-2015 aan dat met een juiste toepassing van 

bouwmaterialen en wegmeubilair, een zwaardere belasting van de 
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grondwaterkwaliteit, als gevolg van verminderde uitloging, kan worden 	Datum 

voorkomen. Wij adviseren u dit aspect bij de realisatie van het project te 	21 april 2010 

betrekken. Hiermee kan voor dit project ook een voorbeeldwerking uitgaan. 	Ons kenmerk 

1667204 

Gedephteerde SItatem v*n Noord-Brabant, 

voorzitter 

secretaris 
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