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Aanleiding
Door het besluit van de Raad van State eind vorig jaar om het PIP N279 te vernietigen, wordt de
verbetering van de verkeersstructuur aan de oostzijde van de Brainport-regio fors vertraagd. De
provincie en de regionale partners willen zo snel mogelijk een herstart maken met de
planontwikkeling, zodat de verbetermaatregelen zo snel mogelijk concreet kunnen worden
uitgewerkt en uitgevoerd. De regionale partners schatten in dat een nieuw planproces gebaat is bij
het vooraf maken van goede procesafspraken tussen de verschillende partners. Zij brengen dit
middels een gezamenlijke brief onder de aandacht bij de provincie. Dit sluit aan bij de
aangenomen moties tijdens de raadsvergadering van 27 januari, waarin zowel het tempo als ook
een kritische blik werden benadrukt.
Kernboodschap
In de afgelopen periode is door de bij de N279 betrokken gemeenten en het waterschap ambtelijk
en bestuurlijk overleg gevoerd over de wijze waarop vanuit de regio wordt aangekeken tegen de
inrichting van het nieuwe planproces. Duidelijk werd dat veel belang wordt gehecht aan het tijdig
op elkaar afstemmen van de individuele belangen in het kader van dit project. Daarmee
voorkomen we dat belangen botsen en verderop in het proces een struikelblok gaan vormen. Dit
kan door de principes van de Brede Belangen Benadering (Mutual Gains Approach) te volgen. Elk
belang komt daarin aan de orde met als doel om tot overeenstemming te komen over
oplossingsrichtingen en daarmee een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Ook wordt het
belang onderschreven van een meer integrale blik op de diverse mobiliteitsprojecten aan de
oostzijde van Brainport, zonder dat dit de snelheid uit het proces haalt. Dit leidt tot een meer
programmatische aanpak van de bereikbaarheid met daarbinnen het N279-project als centraal
thema en een opbouw van korte- en lange termijn maatregelen. Als resultante van de gevoerde
overleggen is de conclusie dat de regionale partners voor zichzelf een actievere rol weggelegd

zien dan in het vorige planproces. Hoewel de provincie uiteraard de eindverantwoordelijkheid blijft
dragen wordt aangestuurd op een meer co-creatieve werkwijze.
Communicatie
De regionale partners, waaronder ook het Waterschap Aa en Maas, hebben besloten om in
navolging van de verstuurde brief over het bovenstaande op korte termijn in gesprek te gaan met
Gedeputeerde. De wethouders van gemeenten Gemert-Bakel en Helmond hebben zich bereid
verklaard dit gesprek namens de regio met haar aan te gaan.
Daarnaast hebben we als gemeente Meierijstad, waar nodig, ook separaat afstemming met de
Provincie betreffende de lokale problematiek in Veghel.
Participatie
Dit ligt voornamelijk bij de Provincie voor wat betref de N279. Waar het van invloed is op onze
gemeentelijke projecten wordt er vanuit die projecten uitwerking gegeven aan participatie.
Duurzaamheid
Dit maakt integraal onderdeel uit van het project, zowel bij de Provincie als bij onze aanvullende
opgave.
Financiën
De Provincie is verantwoordelijk voor de opwaardering van de N279 zelf, en draagt de kosten
daarvoor. De gemeenteraad van Meierijstad heeft voor het grondgebied van Meierijstad een
integraal maatregelenpakket vastgesteld. Dit bestaat uit de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls
Keldonk (vernieuwing dorpsentree) en uitwerking in de kern Veghel van de gelijkvloerse
aansluitingen, de bereikbaarheid van aanliggende bedrijven, geluidafscherming en
inpassingsmaatregelen ten behoeve van de woonwijken. Het beschikbare krediet is hiervoor naar
verwachting voldoende.
Vanwege de vernietiging van het PIP is het echter mogelijk dat er aanpassingen t.o.v. het PIP
volgen die van invloed zijn op de gemeentelijke uitwerking en bijbehorende kosten (en afhankelijk
van de lengte van de te volgen procedures kunnen (bouw)kostenstijgingen daar ook nog een rol in
(gaan) spelen).
Planning
Dit ligt voornamelijk bij de Provincie, waarover zij het volgende aangeven:
De inzet van alle betrokken partijen blijft om zo snel als mogelijk, maar ook zorgvuldig en
toekomstbestendig, de bestaande problematiek aan te pakken. We bekijken naar aanleiding van
de uitspraak van de Raad van State mogelijke oplossingsrichtingen en vervolgstappen. Hoeveel
tijd dit gaat kosten, valt nu nog niet te zeggen. Alles is er in elk geval op gericht om op een
toekomstbestendige manier de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond deze
belangrijke verkeersader te verbeteren, waarbij nader moet worden ingevuld hoe dat gebeurt.
Zodra hierover meer bekend is, zal de provincie hier proactief over communiceren.
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