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Betreft: Luchtkwaliteitsplan Valkenswaard-Waalre 2009-2014
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Bij dit rapport heeft de Milieuwerkgroep Valkenswaard op 10 december 2009 kanttekeningen
geplaatst, die als "zienswijze"zijn behandeld en afgewezen. Aangezien dit geschiedde met een
argumentatie, die wij als teleurstellend ervoeren, maar waarbij wij ook weer geen beroep willen
instellen bij de Raad van State, wenden wij ons nu tot de gemeenteraad met het verzoek dit rapport
nog eens kritisch te bezien. Hierna herhalen wij twee aspecten, die o.i. onvoldoende werden
behandeld.
A. Gerapporteerd werden modelberekeningen van de luchtverontreinigingen, zoals die in de
komende periode zouden optreden bij ongewijzigd beleid en bij het toepassen van diverse(ruim
10) maatregelen. Daarbij hadden wij opgemerkt, dat de invloed van verschillende maatregelen in
combinatie en niet afzonderlijk werden vermeld, zodat wij niet het effect van deze maatregelen
per stuk konden beoordelen. In het antwoord van B&W werd aangekondigd, dat de
berekeningen van adviesbureau DHV ook in tabelvorm werden toegevoegd. Uit deze gegevens,
die zeer uitgebreid waren, kon inderdaad de invloed van enkele maatregelen afzonderlijk worden
gevonden, echter niet van alle. Zo is de invloed van de aanleg van de Lage Heideweg alleen te
zien in combinatie met de "westparallel". Dit lijkt ons onjuist, omdat de Lage Heideweg binnen
enkele jaren gerealiseerd kan zijn, terwijl van de "westparallel" zelfs het tracé en dus het hele
bestaan nog onzeker is. Ook zal ons gemeentebestuur bij de behandeling van de bezwaren tegen
de Lage Heideweg voor de Raad van State zeker betogen, dat de beide wegen in de procedure los
van elkaar staan. Het punt was met name van belang, omdat in het rapport de stelling werd
gelanceerd, dat na aanleg van de Lage Heideweg een vrachtwagenverbod mogelijk zou zijn. Om
hierover een oordeel te kunnen hebben, zou men zeker de invloed op de luchtkwaliteit van de
Lage Heideweg en het vrachtwagenverbod afzonderlijk en in combinatie moeten kunnen zien.
Zoals de feiten nu liggen is zo'n oordeel niet mogelijk. Uit overleg met een SRE-medewerker
bleek ons, dat de vraagstelling aan het adviesbureau nu eenmaal zo geweest was en dat de
colleges van Valkenswaard en Waalre deze vraag hadden geformuleerd.
Overigens werd de genoemde stelling (na aanleg van Lage Heideweg mogelijk een
vrachtwagenverbod) in het antwoord van B&W weer ontkracht door de mededeling, dat het
vrachtwagenverbod niet los te zien was van de reconstructie van de Europalaan.
Onze vraag aan de raad en aan een nieuw B&W-college is nu, dat het adviesbureau wordt
gevraagd de modelberekeningen op de genoemde punten aan te vullen, zodat daarna wel een
conclusie getrokken kan worden.
B. Zeer curieus was het antwoord op onze vraag naar de metingen, die in 2009 in Aalst waren
verricht m.b.t. de luchtkwaliteit. Deze metingen waren niet gerapporteerd en onze vraag was dit
wel te doen, omdat echte metingen altijd nodig zijn naast modelberekeningen. Bij eventuele
discrepantie tussen model en werkelijke metingen is uiteraard een verklaring nodig.
Het antwoord van B&W, gedateerd op 25 februari 2010, was dat naar verwachting de metingen
eind januari 2010 zouden zijn vrij te geven. In maart 2010 waren ze er vervolgens nog niet.
Het lijkt ons onjuist met een dergelijke problematiek naar de Raad van State te gaan, want dat
college kan zijn tijd beter gebruiken. Maar onbevredigend is dit wel.
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Overigens blijven wij al vele jaren van mening, dat de verkeersproblematiek in Aalst en
Valkenswaard te verbeteren is met vrij eenvoudige maatregelen: 1. Leid het doorgaande
vrachtverkeer tussen het Nederlandse wegennet en de regio Hasselt (voor zover dat geen
herkomst of bestemming in Aalst-Waalre of Valkenswaard heeft) om langs de A2, de
Leenderweg, de zuidelijke randweg en de Luikerweg. Dit is nu al de "gevaarlijke-stoffen-route"
2. Verdeel het overige verkeer over twee een-richting-routes: noord-zuid langs de Eindhovense
weg, zuid-noord langs de Europalaan.
Deze oplossing is vrij eenvoudig en goedkoop (te eenvoudig en te goedkoop volgens een
vroegere wethouder) en is o.i. nog nooit besproken. Deze optie verdeelt de overlast en had naar
onze mening veel van de nu ingediende bezwaren van de regio-Europalaan kunnen voorkomen.
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De vertraging van tientallen jaren, waarvan wij nu getuige zijn, worden veroorzaakt door de
houding van vroegere bestuurders, die geen enkele oplossing konden aanvaarden, die niet
tevens de allerbeste en definitieve zou zijn.
Namens de Milieuwerkgroep Valkenswaard,
L.Scheffer
Twijnderwei 11
5551 SK Valkenswaard
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