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Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Geachte heer Geldens,
Bij deze ontvangt u antwoord van ons college op uw schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de
gemeente Valkenswaard, ingediend op 7 juni 2012 door de H&G fractie over een bericht
in het Eindhovens Dagblad met betrekking tot de mogelijke steun van de P W aan het
gebiedsakkoord in de Provinciale Staten.
Wij hebben onderstaande vragen van uw fractie ontvangen:
1.

Wat is de stand van zaken m.b.t. de eisen van de P W om steun te verlenen aan dit
akkoord zoals vermeld in het ED artikel. Vindt hier overleg over plaats met de
deelnemers van de brede belangenbenadering?

2.

Welk standpunt neemt het college in ten opzichte van de voorwaarden die de
woordvoerder van de P W stelt.

3.

Erkent het college dat deze eisen, indien ingewilligd- afbreuk doen aan de lokale en
regionale (verkeers-)plannen?

4.

Is het college met ons van mening dat deze eisen ontoelaatbaar zijn en op geen
enkele wijze er toe mogen leiden dat de nul plus- en mitigerende maatregelen niet
worden uitgevoerd.

5.

homepage

Is er ooit sprake geweest van een 4 baans weg als WP tracé? Zo ja, waarom is deze
optie niet in een van de varianten vastgelegd?

Ons college is van mening dat de vragen 1 t/m 4 betrekking hebben op het politieke
besluitvormingstraject binnen de Provincie. Daarom kan zij deze vragen formeel niet
beantwoorden. Desondanks wil ons college haar gedachten met betrekking tot de
gestelde vragen wel met u delen:
Ten aanzien van vraag l.De stand van zaken is ons op dit moment niet bekend, behalve hetgeen daarover in de
regionale pers is vermeld. Er is hierover ook geen overleg geweest met de deelnemers
van de brede belangenbenadering.
Ten aanzien van vraag 2:
Overeenkomstig de positie van onze gemeente is het Gebiedsakkoord als totaal pakket
voorgelegd aan de Provinciale Staten. Daarbij is het niet mogelijk onderdelen van het
pakket eenzijdig aan te passen. In die zin heeft ons college de voorwaarden van de P W fractie voor kennisgeving aangenomen.
Ten aanzien van vraag 3:
Deze vraag is ons inziens niet aan de orde, aangezien het inwilligen van de eisen van de
PW-fractie ingaan tegen de afspraken rondom het Gebiedsakkoord.
Ten aanzien van vraag 4:
Wij verwijzen naar ons antwoord op vraag 3.
Ten aanzien van vraag 5:
Ons college is via de plan mer op de hoogte van het feit dat ook een Westparallel met
2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen (feitelijk een volwaardig
autosnelwegprofiel) in het onderzoek is meegenomen. Volgens onze informatie betreft
het in de eerste plaats een robuustheidtoets, die daarom niet als aparte variant is
aangemerkt. In de bijlage is een citaat uit de plan mer overgenomen, waarin deze variant
toegelicht wordt.
De gemeentelijke projectleiding van het project Grenscorridor N69 heeft uw vragen
voorgelegd aan de N69-projectleiding van de Provincie. Op 21 juni jl. hebben zij
geadviseerd om de vragen 1 t/m 4 in te dienen via de griffie van de Provincie.
Tot slot:
Vanwege het feit dat wij voor uw vragen de artikel 41 procedure moesten volgen, is de
daarmee samenhangende doorlooptijd te lang om bovenstaande antwoorden voor 19 juni
2012 aan u te kunnen versturen. Inmiddels heeft Provinciale Staten op 22 juni jl. met een
meerderheid, waaronder de P W , ingestemd met de structuurvisie Grenscorridor N69 en
het gebiedsakkoord. Daarmee zijn uw vragen 1 t/m 4 feitelijk achterhaald.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

secretar
drs. R.F.W. van Eijck

burgemeester,
drs. A.B.A.M. Ederveen

Bijlage
Plan MER Grenscorridor N69
deel B hoofdrapport, pagina 182:
"Effect bovenregionale verbinding 2x2 rijstrook, 120 kmAuur
Om de effecten van een nieuwe bovenregionale verbinding met 2x2 rijstroken en 120
km/uur in beeld te brengen is dit voor Westparallel 1 onderzocht. Concreet zijn de
volgende aanpassingen doorgevoerd:
• Snelheid van 80 km/uur naar 120 km/uur;
■ Capaciteit van 2x1 naar 2x2 rijstroken;
■ V ervanging van verkeerslichten geregelde kruispunten door (een beperkter aantal)
ongelijkvloerse aansluitingen.
Het effect van de opwaardering naar 120 km/uur is dat ten opzichte van de
referentiesituatie 2020 de volgende verschuivingen optreden:
• Er rijdt 25% meer verkeer over de grensovergang de "Grenscorridor N69" binnen
dan in de referentiesituatie. In Westparallel 2x1 rijstrook, 80 km/uur is dit 16%. Dit is
verkeer dat voorheen de overige grensovergangen (waaronder de A67 en A2)
gebruikte;
• Hierdoor is een afname van verkeer zichtbaar op de A67 en de A2 vanuit
Vlaanderen;
■ Binnen het gebied is er een sterk aanzuigende werking van het verkeer dat op de
N397, de N69 en door Waalre reed.
De "Westparallel 120" zorgt ervoor dat alle wegen een goede doorstroming kennen.
Nabij Veldhoven-West komt veel extra verkeer op de A67 waardoor de
verkeersafwikkeling op de A67 tussen Veldhoven-West en De Hogt problematisch
wordt".

