
Schriftelijke vragen Plannen bouw assemblagehal ASML/afsluiting Runstraat (VVD)

ASML heeft via de pers te kennen gegeven een assemblagehal te willen bouwen aansluitend 
aan de huidige bebouwing aan de Runstraat. Ook werd melding gemaakt dat de gemeente 
hieraan mee wil werken. Afsluiting van de Runstraat en kruising (viaduct) is hier dan een 
gevolg van.
De VVD fractie stelt hierover de volgende vragen:

» Is het college op de hoogte van de plannen van ASML?
Op 17 januari jl. heeft het college besloten, rekening houdend met enkele strikte 
randvoorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van ASML tot 
uitbreiding van haar bedrijf op en aan de zijde van de weg De Run 6800. Dit besluit 
houdt onder andere in dat door ons de bereidheid wordt getoond om nader te laten 
onderzoeken wat de gevolgen zijn van een eventuele afsluiting van de weg De Run 
6800. (zie bijlage).
Het bovengenoemde besluit is onder embargo genomen tot 21 februari, later verlengd 
tot 9 maart 2017. De reden hiervoor is dat we het belangrijk vinden dat 
belanghebbenden in het gebied persoonlijk werden geïnformeerd over de plannen van 
ASML en de mogelijke gevolgen hiervan. Om deze reden heeft op 8 maart een 
besloten informatieavond plaatsgevonden waarin ASML haar plannen aan de buurt 
heeft toegelicht. Enkele medewerkers van de gemeente waren hier tevens bij 
aanwezig voor het beantwoorden van vragen.
Op 9 maart is het principebesluit via de reguliere weg (www.veldhoven.nl) openbaar 
gemaakt (openbare besluitenlijst college). Het besluit was vanaf die dag ook te vinden 
via de link van het RIS: (wekelijks publicaties en nieuwsbrieven). Via deze weg 
worden alle principebesluiten bekendgemaakt. Er was ons inziens geen aanleiding om 
dit besluit op een andere manier actief kenbaar te maken.
Het principebesluit inzake ASML betreft een eerste standpuntbepaling van ons omtrent 
het verzoek tot uitbreiding van het bedrijf waarbij bebouwing op de weg De Run 6800 
en een afsluiting van deze betreffende weg ter hoogte van het tunneltje bij de A67 
een gevolg is. Wij hebben ASML altijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
bij 't Witven. Bij de verdere uitwerking van de plannen (oa. te zijner tijd mogelijk een 
bestemmingsplanprocedure) moet ASML er rekening mee te houden dat o.a. de 
ontwikkelingsplannen van 't Witven juridisch een gegeven zijn. ASML is zich ervan 
bewust dat zij bij verdere uitwerking van de plannen dienen aan te tonen dat er geen 
sprake zal zijn van een onevenredige aantasting van de belangen van de omliggende 
bedrijven en bewoners.
ASML is momenteel bezig om een aantal zaken nader uit te zoeken en nader te 
motiveren. Wij zijn op dit moment in afwachting van de reactiebrief van ASML.
Deze reactie wordt vervolgens weer in onze collegevergadering behandeld. Wij zullen 
hierover een tweede principebesluit nemen. Belangrijk punt is dat de input, opgehaald 
uit de informatieavond en individuele gesprekken met omwonenden, verwerkt is in de 
reactie. Ook willen we inzicht krijgen van ASML in de mogelijke alternatieven.
Op 1 april heeft er een artikel in het ED gestaan over de plannen van ASML. Wij zijn 
door ASML geïnformeerd dat zij een interview hadden met de krant. Wij hebben 
vervolgens input richting het ED gegeven over ons standpunt in deze zaak. Wij 
hebben benadrukt dat wij een zorgvuldige belangenafweging willen maken en dat er 
nog geen 'definitief' ja is gezegd tegen de plannen van ASML. Het ED heeft onze input 
helaas niet in het krantenartikel verwerkt. Dit betreuren wij ten zeerste omdat met 
het artikel een eenzijdig en vertekend beeld is gegeven van de plannen van AMSL, het 
proces daarom heen en de status van de plannen.

» Heeft het college kennis en weet van de door deze plannen ontstane onrust geuit door 
diverse partijen en burgers?
Het college is zich zeker bewust van de impact van de plannen van ASML voor de 
omgeving. Dat is ook de reden geweest dat wij het principebesluit onder embargo 
hebben genomen om de initiatiefnemer in dit geval ASML, eerst de buurt hierover te



informeren. Het is nu aan ASML om het verzoek nader te onderbouwen. Het verzoek 
zal dan opnieuw in onze collegevergadering behandeld worden. Daarbij zullen ook alle 
reacties van burgers, ingekomen tijdens en na de informatieavond, worden betrokken 
in de besluitvorming zodat er sprake is van een zorgvuldige integrale 
belangenafweging.

» Deelt het college onze mening dat het niet "actief communiceren en/of informeren" 
over het voornemen van ASML leidt tot het een verminderd vertrouwen van de burger 
in de lokale politiek en haar raadsleden?
Zoals hierboven vermeld heeft de initiatiefnemer de direct omwonenden over hun 
wensen/verzoek geïnformeerd. Dit is gebeurd op 8 maart jl. In onze eerste 
beantwoording is gezegd dat het principebesluit over ASML via de reguliere weg 
(www.veldhoven.nl) op 9 maart jl. openbaar is gemaakt (openbare besluitenlijst 
college). Het besluit was vanaf die dag ook te vinden via de link van het RIS: 
(wekelijks publicaties en nieuwsbrieven). Via deze weg worden alle principebesluiten 
bekendgemaakt. Er was ons inziens geen aanleiding om dit besluit op een andere 
manier actief kenbaar te maken. Wij delen niet uw mening dat dit leidt tot een 
verminderd vertrouwen van de burgers in de lokale politiek en haar raadsleden.

» Is het college bereid om, om alle schijn van een/tweetjes of onderonsjes, door welke 
partijen dan ook en in het kader van "een actieve informatieplicht door het college", 
weg te nemen door in de eerstvolgende raadsvergadering de raad uitvoerig te 
informeren?
Wij herkennen ons geheel niet in uw opmerking dat er schijn is van een-tweetjes. De 
gemeente Veldhoven biedt ruimte aan diverse grote danwel kleine nieuwe initiatieven 
van burgers en/of bedrijven. Bij elk initiatief vinden wij het belangrijk dat de 
initiatiefnemer in een vroegtijdig stadium met de directe buren communiceert. Dit 
biedt voor ons een basis om daarna (en dus niet op voorhand) een goede integrale 
belangenafweging te kunnen maken.

Zoals eerder gemeld zijn wij altijd bereid om verdere vragen mondeling dan wel 
schriftelijk richting de raad te beantwoorden. Indien gewenst kunnen wij u tijdens de 
eerstvolgende raadsvergadering informeren over de laatste stand van zaken van het 
dossier.

Tot slot:
Wij zijn uiteraard bereid om, mocht hier behoefte aan zijn, verdere vragen mondeling 
danwel schriftelijk hierover richting de raad te beantwoorden.
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Het college heeft besloten, rekening houdend met enkele 
randvoorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan de 
uitbreiding van het bedrijf ASML aan de zijde van de weg De Run 
6800. Dit houdt in dat de bereidheid wordt getoond om nader te 
laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van een eventuele afsluiting 
van de weg De Run 6800. Tevens is besloten, rekening houdend met 
enkele randvoorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan 
de uitbreiding van ASML aan de zijde van het MMC.
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Beslispunten
1. In principe, rekening houdend met diverse randvoorwaarden, medewerking te 
verlenen aan het verzoek tot uitbreiding van ASML aan de zijde van de weg De Run 
6800, waarbij de bereidheid wordt getoond om nader te laten onderzoeken wat de 
gevolgen zijn van een afsluiting van de weg De Run 6800.
2. In principe, rekening houdend met diverse randvoorwaarden, medewerking te 
verlenen aan het verzoek tot uitbreiding van ASML aan de zijde van het MMC.

Inleiding

Door ASML is een verzoek ingediend om haar bedrijf aan de Run 6500 aan beide 
zijden uit te breiden. Het betreft hier een tweetal uitbreidingen welke hieronder op de 
kaart is weergegeven.

Uitbreidingsgebied 2

Uitbreidingsgebied 1
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Uitbreiding 1 (zijde De Run 6800)
Het betreft hier een gewenste uitbreiding aan de westzijde van het terrein van ASML. 
Het is voor ASML nu al mogelijk om boven het maaiveld (op minimaal 5 meter 
hoogte) het terrein van ASML aan de oostzijde van de weg: De Run 6800, te 
verbinden met het terrein van ASML aan de westzijde van de betreffende weg.
ASML geeft nu aan dat zij ook op het maaiveld beide terreinen wenst te verbinden. 
Dit betekent dat op de weg De Run 6800 gebouwd gaat worden. De functie van De 
Run 6800 als doorgaande weg van het gebied aan de noordzijde van de rijksweg A67 
naar het uitloopgebied aan de zuidzijde van de A67, komt hiermee te vervallen.

Ruimtelijkeplannen.nl
Home | Een plan bekijken

Stmctuurvlsies I Algemene regels overheden

Ondergrond ļ f Legende ] Ç

Planültcr
ļ*ÉÎ Geconsolideerde plannen 
@ Concept- en {voor)

ontwerpplannen Bebouwing boven maaiveld de 
weg De Run 6800 reeds 
mogelijk.

Uitsnede geldend bestemmingsplan 'De Run 2012, ASML'

Uitbreiding 2 (zijde Máxima Medisch Centrum)
Het betreft hier een gewenste uitbreiding aan de oostzijde van het terrein van ASML. 
De betreffende grond is op dit moment in eigendom van het MMC en wordt gebruikt 
voor parkeerdoeleinden. Het betreft hier een perceel van circa 25.000m2.
Zie hieronder een indicatieve weergave van het uitbreidingsgebied (gearceerd).

Uitbreidingsgebied zijde MMC
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Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Ruimtelijke structuurvisie Veldhoven
- Bestemmingsplan 'De Run 2012 ASML'
- Bestemmingsplan 'De Run 2012, geluid ASML'
- Bestemmingsplan 'Maxima Medisch Centrum (MMC)'

Beoogd effect

Het bieden van reële ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf ASML gevestigd op 
bedrijventerrein De Run.

Argumenten

1.1 en 2.1 Een bestaand bedrijf de mogelijkheid te bieden om op de huidige locatie uit 
te breiden

ASML wenst de komende jaren uit te breiden om zo haar positie als marktleider in de 
mondiale halfgeleiderindustrie te behouden en te versterken.
Het meewerken aan de uitbreiding nabij het MMC biedt de mogelijkheid aan ASML om 
haar research activiteiten verder uit te breiden. Contractueel zijn ASML en MMC 
momenteel in onderhandeling over de aankoop/huur van de gronden.
Het meewerken aan de uitbreiding op de Run 6800 biedt ASML de mogelijkheid om 
haar bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Het terrein aan de westzijde van De Run 
6800 wordt door ASML ontwikkeld als locatie waar toeleveranciers hun 
onderdelen/goederen kunnen afleveren bij het centraal op te richten magazijn. 
Planologisch is het reeds mogelijk om beide terreinen aan elkaar te verbinden op 5 
meter hoogte. Daarbij zou de aangeleverde voorraad ook op die hoogte van het ene 
terrein naar het andere terrein verplaatst dienen te worden. Doordat toeleveranciers 
een steeds grotere rol spelen bij het vervaardigen en ontwikkelen van de 
chipmachines, is een dergelijke bedrijfsvoering niet wenselijk en efficiënt. Daarom is 
de wens dat de verplaats-activiteiten ook op maaiveld niveau binnen een gebouw 
mogelijk worden.

2.2 Uitbreidingsgebied ligt nabij huidig MMC en toekomstige Health Innovation 
Campus (HIC):mogelijkheden tot gezamenlijke functies en voorzieningen.

Een van de kaders in de economische visie is het uitgangspunt dat er op 
bedrijventerreinen inspirerende ruimte nodig is met recreatieve waarden voor de 
werknemers van de bedrijven. Door de uitbreiding richting MMC kan één gebied van 
ASML tot HIC/MMC ontstaan. Hier ligt een kans om dit gebied in samenhang in te 
richten, met gezamenlijke functies en voorzieningen waardoor het gebied voor 
werknemers en bezoekers aantrekkelijk is om in te werken en te verblijven. ASML 
wordt verzocht om nader te onderzoeken of deze kansen reëel zijn.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Verzoek tot uitbreiding past niet in het geldend bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse: 'De Run 2012, ASML' maakt bebouwing 
op het maaiveld op de Run 6800 niet mogelijk. Om de betreffende grond te kunnen 
bebouwen dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden.
Bij het opstellen van dit nieuwe bestemmingsplan dient in ieder geval rekening 
gehouden te worden met de volgende aspecten:
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- Nader te bepalen maximale bouwhoogte;
- Nader te bepalen maximaal bebouwingspercentage;
- Rekening houden met het feit dat het gaat om een beeldbepalende locatie 

vanaf de Rijksweg A67 (Brainport regio);
- Rekening houden met vrijwaringszone Rijksweg A67. In deze zone mag niet 

worden gebouwd;
- De uitbreiding vormt tevens een uitbreiding van de inrichting ASML op grond 

van de Wet milieubeheer. Een aanpassing van de milieuvergunning zal 
noodzakelijk zijn;

- Onderzocht dient te worden of de geldende geluidzone dient te worden 
aangepast;

- Nader onderzoek noodzakelijk naar de aspecten verkeersintensiteiten en 
parkeren;

- Nader onderzoek naar verleggen van de aanwezige kabels en leidingen onder 
de Run 6800;

- Nader onderzoek naar de in het gebied aanwezige rioleringsbuizen;
- Nader onderzoek naar natuur (flora en fauna, natuurbeschermingswet), 

externe veiligheid, archeologie, waterhuishouding etc.

1.2 Verzoek leidt tot permanente afsluiting van de doorgaande weg De Run 6800 
wat diverse gevolgen heeft.

Hieronder zullen de diverse gevolgen puntsgewijs worden besproken.

- Verminderde bereikbaarheid Recreatiecentrum 't Witven en 
bewoners/grondeigenaren^agrarische) bedrijven in omgeving van 't Witven 
voor:

Gemotoriseerd verkeer

Runstraat
(locatie
Witven)^

O.L. Vrouwedijk

Witvenseweg

Heerseweg

X= deel van de weg De Run 6800 dat komt te vervallen.
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Belanghebbenden dienen bij afsluiting van de Run 6800 - Runstraat via Witvenseweg- 
Heerseweg het gebied te bereiken. Het betreft hier een omrijdafstand van ongeveer 2 
kilometer.
Het betekent een langere reistijd voor belanghebbenden in het gebied rondom 't 
Witven om onder andere de kern van Veldhoven-Dorp te bereiken. De duur van deze 
extra tijd is uiteraard afhankelijk vanwaar men zich in het gebied bevindt.

In dit verband is tevens van belang dat 't Witven plannen heeft om haar 
bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Hiervoor is momenteel een nieuw bestemmingsplan 
in procedure dat de bouw van een hotel en een aantal lodges mogelijk maakt. 
Vaststelling van dit plan staat gepland voor 1e kwartaal 2017. Het hotel dat 't Witven 
gaat exploiteren zal, als alles doorgaat, voor een gedeelte een zorghotel zijn. De 
camping van 't Witven wil zich tevens profileren als stadscamping voor de gemeente 
Eindhoven. De afsluiting betekent een verminderde bereikbaarheid van 't Witven.

Fietsverkeer

Door afsluiting van de weg is de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van de A67 
voor fietsverkeer minder. In dit verzoek wordt uitgegaan van een totale afsluiting voor 
fietsers en voetgangers.
Fietsers dienen via de Heerseweg danwel via de O.L. Vrouwedijk het gebied te 
bereiken. De bestaande paden (zandpaden), zoals hieronder weergegeven zijn op dit 
moment niet verhard. Onderzocht moet worden of deze paden permanent 
(half)verhard kunnen worden of dat er nog andere oplossingen mogelijk zijn, zodat 
het gebied in de omgeving van 't Witven goed bereikbaar blijft. Omdat het paden zijn 
met een cultuurhistorische waarde moeten de randvoorwaarden vanuit archeologie 
worden meegenomen. Tevens is ook het aspect sociale controle van belang. De paden 
zijn gelegen buiten het stedelijk gebied. Gezorgd dient te worden voor een veilig te 
gebruiken fietspad. De kosten voor de aanpassingen van de paden zijn voor rekening 
van ASML.

Het fietsverkeer naar 't Witven bestaat voor een deel uit mensen die gebruik maken in 
de zomer van de recreatieplas. De bereikbaarheid van de plas wordt minder voor 
fietsers. Echter, 't Witven heeft aangegeven dat binnen afzienbare tijd de recreatieplas 
niet meer open zal zijn voor publiek.

Dommelstraat

Alternatieve fietsroutes naar het gebied rondom t Witven
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Openbaar vervoer

Door afsluiting van de weg is de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van de A67 
voor het openbaar vervoer minder. De halte bij 't Witven is echter per 11 december jl. 
vervallen. Dit houdt in dat vanaf die datum de dichtst bij zijnde bushalte bij 't Witven 
op een afstand van 1,7 kilometer ligt. Door de afsluiting van de Run 6800 wordt deze 
vergroot naar 2,3 kilometer.

Hulpdiensten

Door afsluiting van de weg is het gebied ten zuiden van de A67 voor de hulpdiensten 
minder goed bereikbaar. De Veiligheidsregio constateert dat de norm conform het 
Besluit Veiligheidsregio is gesteld op 8 minuten. Bij deze 8 minuten is reeds rekening 
gehouden met de toekomstige extra functie van het Witven namelijk: een (zorg)hotel, 
een groepsaccommodatie en een aantal (zorg)lodges. De huidige opkomsttijd is 
momenteel 6:28 minuten. Door de afsluiting van de Run 6800 zal deze 9:10 minuten 
bedragen. Nader onderzocht moet worden of door het nemen van diverse maatregelen 
deze opkomsttijd kan worden verminderd of dat andere maatregelen mogelijk zijn.

- Gevolgen voor verkeersbewegingen in de omgeving door het af te sluiten
weggedeelte

Door de afsluiting van de Run 6800 zal het verkeer komend vanuit het zuiden 
(Riethoven, Bergeijk) de route over de Heerseweg gaan kiezen.
Er zal dan sprake zijn van een toename van het aantal verkeersbewegingen op deze 
weg. In dit verband is de verwachte komst van de N69 en de aansluiting op de A67 
relevant. Beide plannen (het provinciale inpassingsplan 'uitbreiding Grenscorridor N69' 
voor de N69 en het bestemmingsplan 'Kempenbaan, west' voor de aansluiting) zullen 
naar verwachting binnen nu en enkele maanden onherroepelijk worden. Hiermee is de 
planologische basis gelegd voor een nieuwe route van de N69 welke momenteel loopt 
via Valkenswaard en Waalre. Door de komst van de nieuwe N69 zal de verkeersdruk 
op de parallelwegen (waaronder de Heerseweg) afnemen.
Per saldo is de verwachting dat de afsluiting van de Run 6800 en de komst van de N69 
niet zal leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen op de Heerseweg 
ten opzichte van de huidige situatie. Deze conclusie is gebaseerd op globale 
inschattingen. Gewenst is wel om de potentiele afsluiting van de Runstraat 6800 door 
te laten berekenen in het verkeersmodel zodat een beter inzicht kan worden 
verkregen in het aantal verkeersbewegingen en -stromen.

Indien een of beide plannen alsnog wordt vernietigd bij de Raad van State, is de 
bovenstaande argumentatie niet meer actueel en zal het aantal verkeersbewegingen 
op Heers wel toenemen.

De afsluiting heeft ook gevolgen voor het utilitair fietsverkeer vanuit het zuiden (met 
name Bergeijk) naar Veldhoven-Eindhoven. In het proces van de ontwikkeling van de 
N69 met de provincie is veel belang gehecht aan een goede en veilige fietsverbinding. 
Onderzocht dient te worden wat de gevolgen zijn voor het utilitair fietsverkeer als de 
afsluiting doorgang vindt.

- Gevolgen voor de verkeersbewegingen op de Heiberg

Als De Run 6800 afgesloten wordt, gebeurt dat ten zuiden van de aansluiting met de 
Heiberg en het viaduct bij de A67. De Heiberg blijft open, mede om de aanliggende 
percelen daar goed bereikbaar te houden. Verkeer zoekt bij een afsluiting een
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alternatieve route en dat is met name via de Heerseweg. Vanuit de Heerseweg loopt 
de kortste route naar De Run 6800 via de Heiberg. Het is daarom aannemelijk dat de 
verkeersbewegingen toenemen op de Heiberg. Dit zal nader dienen te worden 
onderzocht.
Tenslotte speelt in dit verband ook een rol hoe de logistieke routes zullen lopen van en 
naar het terrein van ASML. Komt er bijvoorbeeld een in- en/of uitgang voor 
werknemers bij de afsluiting aan de zuidzijde van het viaduct? Ook hiervoor is het 
wenselijk om de gevolgen van de afsluiting te laten bereken in het verkeersmodel 
zodat een beter inzicht kan worden verkregen in het aantal verkeersbewegingen en - 
stromen.

- Verkeerstechnische aanpassingen aan huidige onderdoorgang bij Heerseweg 
noodzakelijk

Bij een afsluiting van de Run 6800 zal het verkeer meer gebruik gaan maken van de 
onderdoorgang onder de A67 bij de Heerseweg dan nu het geval is. Dit viaduct is niet 
geschikt voor gelijktijdigheid van gemotoriseerd tweerichtingsverkeer. Hier wordt nu 
gebruik gemaakt van een VRI. Om het verkeer ter plaatse goed te laten doorstromen 
zal dit viaduct aangepast moeten worden. Nader onderzoek is nodig naar de gewenste 
hoogte en breedte van het viaduct. Tevens dient hierbij aandacht te zijn voor de 
aanwezige fietsstructuur.

- Verminderde bereikbaarheid gebied ten zuiden van A67 (Dommeldal) voor 
recreanten

't Witven is een startroute voor wandel- en fietsarrangementen.
De route De Run 6800 - Witvenseweg maakt deel uit van de Brabantse wandel- en 
fietsknooppuntroutes.

Veldnoven ļļ 
Vįįiìe Run

ŠŽ}\B 8Vt86

Bestaande fietsknooppuntroutes

Op het moment dat bovenstaande routes komen te vervallen heeft dat als gevolg dat 
er een andere aftakking van het recreatief netwerk van en naar Waalre en Bergeijk 
(Riethoven) en Veldhoven is. Dit betekent dat voor beide routes (fiets en wandel) 
gezocht moet worden naar goede routewijzigingen. Voor recreatiebedrijf Camping de 
Volmolen betekent dit dat bezoekers een andere verbindingsroute zullen moeten 
nemen naar Eindhoven en/of Veldhoven-Dorp.

- Verminderde aantrekkelijkheid van het gebied ten zuiden van de A67 als 
uitloopgebied (buitengebied)

Een van de ambities voor het gebied onder de A67 is om het te versterken als 
recreatief uitloopgebied voor Veldhoven: door de aanleg van een extra verbinding over 
de A67, het verbeteren van de recreatieve voorzieningen en verbindingen te maken 
met o.a. Waalre.

9 7 12



Daarnaast zijn er ambities om het (beek)landschap te versterken door de aanleg van 
landschapselementen en bestaande hoge natuurwaarden te behouden, maar ook 
natuurontwikkeling, gekoppeld aan de beek de Run, te stimuleren.
Om deze ambities waar te maken zijn diverse maatregelen in de gebiedsvisie N69 
opgenomen (o.a. brug A67, landschapselementen, verbeteren paden).
Het afsluiten van een bestaande recreatieve verbinding strookt niet met de wens om 
dit gebied voor recreanten beter toegankelijk te maken en recreatief te versterken. De 
ambities voor landschap en natuur zullen weinig nadelige gevolgen hebben, alhoewel 
er goed gekeken moet worden naar de gevolgen van nieuwe (drukke) routes door het 
gebied, om de natuurwaarden niet aan te tasten.

- Afsluiting heeft directe gevolgen voor het bedrijf V/D Oever gelegen aan de 
Run 6800 aan de noordzijde van de A67

Van den Oever rijdt regelmatig met exceptioneel transport op het noordelijk deel van 
De Run 6800. Deze voertuigen hebben veel ruimte nodig om van/naar zijn perceel te 
komen. Bij een verdere uitwerking van een afsluiting van De Run 6800 dient nader 
onderzocht te worden welke gevolgen dit heeft voor het exceptioneel transport op De 
Run 6800. Uitgangspunt is dat het bedrijf van v/d Oever zo min mogelijk in haar 
bedrijfsactiviteiten wordt beperkt. Relevant hierbij is dat de technische oplossingen 
reeds op hoofdlijnen inzichtelijk zijn op het moment dat de plannen van ASML met de 
heer v/d Oever worden gedeeld. Dit zal eind begin februari zijn indien uw college 
besluit om in principemedewerking te verlenen aan het verzoek.

- Afweging noodzaak/maatschappelijk impact niet inzichtelijk

Het is lastig te duiden of de wens van ASML opweegt tegen de maatschappelijke 
impact van de afsluiting van De Run 6800. Door ASML wordt in haar verzoek niet 
nader onderbouwd of andere (technische) oplossingen (bv. Een lift constructie, een 
ondertunneling, etc.) ook tot de mogelijkheden behoren. Aan ASML zal verzocht 
worden om nader te onderbouwen welke andere opties zijn onderzocht en waarom 
deze niet verder zijn uitgewerkt.

2.1 Verzoek tot uitbreiding past niet in geldend bestemmingsplan

Het uitbreidingsgebied 2 is in eigendom van het MMC en ligt ook binnen het 
bestemmingsplan 'Maxima Medisch Centrum (MMC)'. Om de betreffende gronden te 
kunnen bebouwen dient een nieuw bestemminsplan opgesteld te worden.
Bij het opstellen van dit nieuwe bestemmingsplan dient in ieder geval rekening 
gehouden te worden met de volgende aspecten:

- Maximale bouwhoogte 30 meter;
- Nader te bepalen maximaal bebouwingspercentage;
- Rekening houden met feit dat het gaat om een beeldbepalende locatie vanaf de 

Rijksweg A67 (Brainport regio);
- Aandacht voor landschappelijke aspecten aan beide zijden van de A67: groene 

invulling van het terrein, overgangsgebied richting Dommeldal;
- Functionele en ruimtelijke relatie gewenst met de toekomstplannen van de 

HIC;
- Rekening houden met vrijwaringszone Rijksweg A67. In deze zone mag niet 

worden gebouwd;
- De uitbreiding vormt tevens een uitbreiding van de inrichting ASML op grond 

van de Wet milieubeheer. Een aanpassing van de milieuvergunning zal 
noodzakelijk zijn;

- De geldende geluidzone zal dienen te worden aangepast;
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- Nader onderzoek noodzakelijk naar de aspecten verkeersintensiteiten en 
parkeren, verkeersontsluiting;

- Nader onderzoek naar natuur (flora en fauna, natuurbeschermingswet), 
externe veiligheid, archeologie, waterhuishouding etc.

- Nader onderzoek naar gevolgen van de ambities inzake de inprikker op de 
Slowlane en de mogelijke fiets/loopbrug over A67.

Alle bovenstaande randvoorwaarden danwel aandachtspunten zullen zowel schriftelijk 
als mondeling aan ASML worden meegedeeld.

Financiën
Uitbreiding 1 (zijde De Run 6800)
Het onderhavige principebesluit leidt tot diverse acties (benodigde onderzoeken) uit te 
voeren door ASML. Diverse zaken zullen nog nader moeten worden uitgezocht 
betreffende de mogelijke afsluiting van de Run 6800. De kosten die hiervoor worden 
gemaakt zijn voor rekening van ASML.
Mocht uit de onderzoeken blijken dat een afsluiting aanvaardbaar is, dan kan een start 
worden gemaakt met een herziening van de geldende bestemmingsplannen. Tevens 
dient er een procedure te worden opgestart voor het onttrekken van een deel van De 
Run 6800 aan de openbaarheid. Voor gestart wordt met de diverse procedures, wordt 
in het kader van kostenverhaal een anterieure overeenkomst afgesloten. Te denken 
valt hierbij aan: kosten voor het verplaatsen van kabels en leidingen, noodzakelijke 
aanpassingen kunstwerk Heerseweg, aanleg verbetering fietspaden etc. Daarnaast 
wordt in verband met mogelijke planschadeverzoeken (danwel nadeelcompensatie) 
een planschade-overeenkomst gesloten met ASML. De kans dat hier sprake van zal 
zijn, wordt reëel geacht. Alle kosten die hieruit voortvloeien worden verhaald op 
ASML.

Uitbreiding 2 (zijde Máxima Medisch Centrum)
Onder voorwaarde dat ASML en MMC privaatrechtelijke afspraken maken over de 
eigendom van het terrein, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt in een nader 
op te stellen bestemmingsplan. De kosten hiervoor zijn niet voor de gemeente.
Voor gestart wordt met deze procedure wordt in het kader van kostenverhaal een 
anterieure overeenkomst afgesloten. Daarnaast wordt in verband met mogelijke 
planschadeverzoeken een planschade-overeenkomst gesloten. Nader zal nog bekeken 
moeten worden of de overeenkomsten gesloten worden met ASML of de huidige 
eigenaar MMC.

Communicatie en samenspraak

ASML wordt mondeling en schriftelijk ingelicht over de besluitvorming van uw college. 
Het besluit zal onder embargo worden genomen. De reden hiervoor is dat na 
besluitvorming ASML en de gemeente de stakeholders in het gebied actief zullen 
benaderen over de mogelijke afsluiting van de Run 6800 en de gevolgen hiervan. Met 
ASML wordt hiervoor een communicatieplan opgesteld. Het betreft hier verschillende 
stakeholders die op verschillende manieren benaderd dienen te worden (omwonenden, 
bedrijven)

Uitvoering | planning

Voordat de noodzakelijke procedures (herziening van het bestemmingsplan, 
herziening milieuvergunning, onttrekken weg aan openbaarheid, dient eerst 
overeenstemming te worden bereikt over de nog op te stellen anterieure- en
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planschade-overeenkomsten. Tevens dient ASML eerst de benodigde onderzoeken te 
laten uitvoeren inzake de mogelijke afsluiting van de Run 6800.

Bijlagen

- Brief verzoek ASML
- Antwoordbrief aan ASML
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