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Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Vanaf 12 september ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage, ook binnen
onze gemeente. De gemeente Gemert-Bakel heeft meegewerkt aan het tot stand komen
van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. ln grote lijnen kan de gemeente daarom ook
instemmen met de inhoud van het stuk. De gemeente Gemert-Bakel is van mening dat
de resultaten van het onderzoek leidend moeten zijn in de te nemen besluiten en niet de
vooraf ingenomen (politieke) standpunten of ideeën. De Notitie Reikwijdte en
Detailniveau wekt nu alleen te veel de indruk dat de uitvoering in twee rijstroken de
voorkeur heeft. Zo spreekt u in feite op pagina 11 de verwachting uit dat het huidige
dwarsprofiel voldoende oplossend vermogen heeft door de volgende zinsnede
"Vertrekpunt voor de N279 is 2x1 baans". Wijwillen de provincie Noord-Brabant vragen
de uitkomsten van de onderzoeken leidend te laten zijn in de keuzes die gemaakt
moeten worden.
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Zoals u weet is de gemeente Gemert-Bakel voorstander van een N279 díe uitgevoerd
wordt in 2x2 rijstroken, omdat de N279 alleen op deze manier als robuuste rand kan
functioneren.
!n het Bidbook bereikbaarheid Zuid-Nederland is afgesproken dat het verkeer uit de
driehoek Eindhoven, Veghel en Helmond (Brainport regio) zo veel mogelijk wordt
afgewikkeld via de A67, A50 en N279. De inprikkers op die wegen moeten daarvoor
geoptimaliseerd worden, zodat het verkeer verleid wordt om de hoofdwegenstructuur te
gebruiken (zie pagina 23 bidbook Bereikbaarheid Zuid Nederland).
Op basis van dit uitgangspunt is de regio aan de slag gegaan met het opstellen van een
bereikbaarheidsakkoord voor de regio (zoals afgesproken in het bidbook Bereikbaarheid
Zuid-Nederland). ln dit bereikbaarheidsakkoord zijn verschillende co-modale
maatregelen opgenomen, die de bereikbaarheid en leeÍbaarheid van onze Brainport
regio moeten verbeteren. De N279 is een bepalende factor in het al dan niet kunnen
behalen van deze doelstelling.
De gemeente is van mening dat de N279 alleen als robuuste rand kan functioneren als
deze in 2x2 rijstroken wordt uitgevoerd. De gemeente is zich er echter wel van bewust
dat een dergelijke beslissing niet op basis van een gevoel of idee genomen kan worden
en dat hiervoor degelijk onderzoek uitgevoerd moet worden. Daarom heeft zij in de
intentieverklaring laten opnemen dat: "De gemeente Gemert-Bakel, als voorstander van
2x2-rijstroken, is van mening dat de uitkomsten van de onderzoeken leidend moeten zijn
om tot een robuusÍe oplossing te kunnen komen.".

Btc
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746
BTW-nummer
8055.16.7128.03

De gemeente Gemert-Bakel betreurt het dat haar standpunt niet is opgenomen in de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarom verzoeken wij het college om ons standpunt
alsnog op te nemen in de Notitie Reikwijde en Detailniveau.
Wij willen u oproepen om het doel dat wij gezamenlijk nastreven altijd voor ogen te
houden en u bij de besluitvorming niet te laten leiden door het vooraf ingenomen
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politieke standpunt. We willen immers gezamenlijk dat de N279 een robuuste en
toekomstbestendíge provinciale weg wordt, die zorgt voor een verbeterende
verkeersveilígheid en de leefbaarheid en vermindering van sluipverkeer. Een politiek
standpunt is niet de juiste basis om een besluit te nemen over het dwarsprofiel. De
onderzoeken die in het kader van de MER uitgevoerd worden, moeten duidelijk maken
welk dwarsprofiel noodzakelijk is om ons gezamenlijke doel te kunnen bereiken. Wij
willen daarom ook u oproepen om de onderzoeken leidend te laten zijn in uw
besluitvorming.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Nelleke Knipscheer. Mail naar
qemeente@qemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500
Hoogachtend,

de raad voornoemd,
de grifíier,

G.J.M.

de voorzitter,

drs. M.F.A. van Diessen

