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Raadsbesluit 
 

volgnummer : 20.012 / 20bs00012 

datum raad : 7 april 2020 

agendapunt : 08.1 

onderwerp : Ophogen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67 

 

 

 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2020, nr.  

20bs00011/20.011; 

 

overwegende dat  

 

 Om de bereikbaarheid van de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein De 

Run te verbeteren wordt de Kempenbaan verbreed. Daarnaast wordt er een 

nieuwe aansluiting gemaakt op de A67; 

 Er na de aanhouding bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ een aanvalsplan is 
uitgewerkt en uitgevoerd; 

 Door het uitvoeren van de maatregelen uit het aanvalsplan het 

bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en de ontwerpwerkzaamheden 

zijn gestart; 

 Er door opgelopen vertraging voor ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden 

normen en richtlijnen zijn veranderd, die financiële gevolgen hebben; 

 Er daarnaast sprake is van indexering omdat de ontwerp- en 

uitvoeringswerkzaamheden in 2016 zijn aanbesteed;  

 De rotonde in beton in plaats van asfalt onderhoudsvriendelijker is en op lange 

termijn niet duurder; 

 Er een sterk signaal vanuit belanghebbenden afgegeven is om alsnog de 

Moormanlaan open te houden door een onderdoorgang van het nieuwe viaduct 

over A67 te maken. 

 

gelet op  

 

 De afspraken die zijn gemaakt in het kader van de maatregelenbundel voor de 

bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run; 

 De cofinanciering vanuit het Rijk, Provincie en derden door middel van subsidie 

en bijdragen; 

 De gunning op 13 november 2019 van de realisatiefase aan 

aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis. 
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b e s l u i t : 
 

1. Het krediet voor project Kempenbaan West op te hogen met € 5,1 miljoen om 
het tekort op het krediet te dekken; 

2. Het krediet voor project Kempenbaan West op te hogen met € 3,5 miljoen om 

de verwachte indexering (vanaf 2020 tot 2022) op te vangen en een beperkte 

risicoreservering te hebben voor onvoorziene kosten tijdens uitvoering van het 

project; 

3. De rotonde die het nieuwe viaduct over de A67 verbindt met de Zilverbaan te 

realiseren in beton in plaats van asfalt en hiervoor de benodigde financiële 

middelen van € 500.000,- beschikbaar te stellen;  

4. Een onderdoorgang in het verlengde van de Moormanlaan te realiseren zodat 

deze weg niet wordt onderbroken door het nieuwe viaduct over de A67 en 

hiervoor de benodigde financiële middelen van € 800.000,- beschikbaar te 

stellen.    

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 

vergadering van 7 april 2020. 

 

 

 

 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser  M.J.A. Delhez 

griffier  voorzitter 
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