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Bekrachtigen inzet Gemert-Bakel voorkeursalternatief N279
gemeenteraad Gemert-Bakel
griffier

Het project N279 staat onder leiding van de stuurgroep N279 waarin zitting hebben: de
provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Noord-Brabant, gemeenten (waardoor het (deel)
traject loopt) en Waterschap Aa en Maas. De provincie is initiatiefnemer van het project en
zit via de gedeputeerde mobiliteit en infrastructuur de stuurgroep voor. Ook de gemeenten
zijn vertegenwoordigd via hun dagelijks bestuurder (i.c. wethouder / portefeuillehouder).
Op 20 april 2017 is een voorlopig voorkeursalternatief vastgesteld door de Stuurgroep N279,
mbt het traject Veghel – Asten. Op 26 juni zal een advies geformuleerd worden namens de
Stuurgroep N279 aan Gedeputeerde Staten over het voorlopige voorkeursalternatief, waarna
het college van Gedeputeerde Staten het definitieve voorkeursalternatief vaststelt. Het
definitieve voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan.
Om namens Gemert-Bakel advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten over het
voorlopige voorkeursalternatief heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de
stand van zaken rondom de N279. Laatstelijk via de raadscommissie E&S op 10 mei jl.
In zijn vergadering op 9 mei besloot het college van burgemeester en wethouders ten
aanzien van zijn inzet rondom het voorkeursalternatief N279 als volgt:
1. Geen medewerking te verlenen tegen de lange omleiding omdat het geen oplossing is
voor de bereikbaarheid van Gemert-Bakel. Wij blijven op ons standpunt dat de N279 2x2
moet zijn met inprikker en oplossen knelpunt Beekse brug.
2.Voor het vervolgproces de bekrachtigde inzet hanteren en gebruiken in de communicatie.
In de besluitenlijst / notulen van het college wordt de volgende toelichting gegeven.
“Op vrijdag 5 mei heeft de coalitie een bijeenkomst ingepland om door te praten over de
inzet van Gemert-Bakel voor de N279 in relatie tot de omleiding bij Bakel.
Op 10 mei wordt het voorlopig voorkeursalternatief behandeld in de commissie economie en
sport en wordt door de commissieleden verder gesproken over het tracé en de omleiding bij
Bakel. Voor wethouder Bankers is het dan van belang om met een gedragen voorstel
namens het college te komen over de inzet van Gemert-Bakel in het vervolg proces. Daarom
wordt het college verzocht om het resultaat van de bespreking van 5 mei te bekrachtigen.”
Op 10 mei verzocht de raadscommissie portefeuillehouder Martien Bankers om een overleg
te organiseren. Dit besloten overleg met raads- en commissieleden vond plaats op 15 mei.
Het college bespreekt, na toelichting door de gedeputeerde, op dinsdag 30 mei de N279. Bij
uw raad ligt daarmee, enigszins impliciet, het verzoek van het college voor om het
collegestandpunt zoals door het college ingenomen op 9 mei jl. te bekrachtigen.
Bijgevoegd zijn stukken die gebruikt zijn om de raadscommissie E&S op 10 mei te
informeren. Tevens is bijgevoegd het concept verslag van het besloten overleg van
wethouder Bankers en raads- / commissieleden op 15 mei.
VOORSTEL:
Bekrachtigen van het door het college van BenW van Gemert-Bakel ingenomen standpunt
met betrekking tot voorkeursalternatief N279.

