
Technische vragen Samenwerkend Veldhoven n.a.v. oordeelsvormende raad van 
22 november m.b.t. agendapunt 16.128 Bereikbaarheidsagenda MRE

1. Hoe is de relatie f de verhouding van de bereikbaarheidsagenda en het 
bereikbaarheidsakkoord?

Het bereikbaarheidsakkoord maakt onderdeel uit van de bereikbaarheidsagenda. Zie 
onderstaand schema (staat ook op blz. 30 van het rapport Duurzaam Slim Verbonden):

(nieuwe)
programma’s SRE CCs Ruit

C 55,75 mln
(NL.EU.B)

Bereikbaarheidsakkoord: 
meest urgent! kansrijk

Bereikbaarheidsagenda: op relaties

Totale mobiliteitsopgaven regio tot 2030

Bij de start was uitsluitend sprake van een bereikbaarheidsakkoord naar aanleiding van 
het Bidbook Zuid Nederland. In het Bidbook is het bereikbaarheidsakkoord als een van de 
deelopgaven benoemd. Met name de gemeenten Eindhoven, Helmond, Best, Gemert- 
Bakel, Laarbeek, Deurne, Asten, Someren, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en 
Veghel hebben maatregelen in het akkoord. Ook wel aangeduid als de driehoek Veghel- 
Asten-Eindhoven. De Metropoolregio heeft besloten de scope uit te breiden voor de 
gehele regio, zijnde de bereikbaarheidsagenda (waar het bereikbaarheidsakkoord dus 
onderdeel van uitmaakt). De agenda behelst alle 21 Metropoolgemeenten en Veghel. Zie 
ook de tekst onder de inleiding van de raadsadviesnota.

2. Waar is het besluit van het bereikbaarheidsakkoord te vinden over aanvullende 
bijdrage in het bereikbaarheidsakkoord?

De financieringsstrategie van het bereikbaarheidsakkoord is te vinden op blz. 30 van het 
rapport Duurzaam Slim Verbonden. Veldhoven heeft één maatregel in het akkoord: 
fietsroute De Run-High Tech Campus Eindhoven-Geldrop, inclusief aantakking op de 
slowlane. Voor deze maatregel heeft Veldhoven reeds subsidie vanuit Brainport Avenue 
ontvangen. De subsidie voor deze maatregel kunnen wij als (co)financiering inzetten. 
Voor de overige maatregelen uit het akkoord zijn wij geen (co)financiering verplicht. 
Gemeenten dienen financieel bij te dragen als een maatregel in hun beheer en op hun 
grondgebied ligt.



3. Waarover wordt nu wel of niet besloten in de bereikbaarheidsagenda? Voor wat 
betreft maatregelen en financiering specifiek voor Veldhoven?

Zoals in de raadsadviesnota opgenomen, gaat het voor Veldhoven om:

a. Fietsroute De Run-High Tech Campus Eindhoven-Geldrop, inclusief 
aantakking op de slowlane;

b. Verbetering doorstroming A67 Eersel-De Hogt;
c. Verbetering doorstroming A2/N2 Randweg Eindhoven tussen De Hogt en 

Leenderheide (met name capaciteitsuitbreiding knooppunt Leenderheide);
d. Snelfietsroute Eersel-Steensel-Veldhoven-Eindhoven;
e. Fietsstructuur rond ASML-MMC;
f. Stallingsvoorzieningen op knooppunten en nabij haltes;
g. (H)OV-doorstroom as Veldhoven-Steensel-Eersel richting Reusel;
h. HOV NS-Best-Airport-Veldhoven-De Run;
i. Aanleg Westparallel en Nulplus (maatregelen Gebiedsakkoord N69);
j. Kempenbaan West en Kempenbaan Oost;
k. Verbetering doorstroming rotonde De Dom-Heerbaan;
l. Multimodaal knooppunt De Kempen nabij Eersel en/of P+R Veldhoven De 

Run.
Het gaat om een adaptieve programmering. Op basis van nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten kunnen de maatregelen en de programmering daarvan bijgestuurd worden. Op 
dit moment wordt geen besluit genomen over de financiën. Bovenstaande maatregelen 
moeten nog verder worden uitgewerkt en onderzocht voordat een onderbouwde raming 
kan worden gegeven. Inschatting is dat deze opgave geruime tijd vergt. Indien nodig, 
komen wij in een later stadium met een inhoudelijk voorstel naar uw raad.

4. Hoe zien we de financiering van de bereikbaarheidsagenda terug in de begroting?

Financiering is nu nog niet aan de orde, dus is het niet terug te vinden in de begroting. 
De financiën worden momenteel verder uitgewerkt, evenals de governance (organisatie) 
van de bereikbaarheidsagenda, door de Metropoolregio (programmaorganisatie 
bereikbaarheidsagenda) in samenwerking met de betrokken gemeenten en de provincie. 
Op dit moment wordt aan alle Metropoolregio-raden gevraagd of zij zich kunnen vinden 
in de huidige systematiek (visie en maatregelenpakketten) van de agenda.

5. Leg eens uit hoe afbeelding 2 (pagina 13 rapport Brainport Duurzaam Slim 
Verbonden) opgaven en kansen openbaar vervoer zich verhouden tot de 
relatiekaart: Eindhoven - Veldhoven - De Kempen (pagina 22 rapport Brainport 
Duurzaam Slim Verbonden).

Qua openbaar vervoer is er volgens ons en omliggende gemeenten winst te halen 
(afbeelding 2 geeft dat globaal weer). In de afbeeldingen op blz. 22 en 23 zijn mogelijke 
maatregelen opgenomen, waaronder op het gebied van openbaar vervoer. Co-modaliteit 
en keuzes tussen verschillende vervoerswijzen is een belangrijk onderdeel van de 
systematiek van de bereikbaarheidsagenda. Het gaat dus om een mix van maatregelen 
voor fiets, auto en openbaar vervoer.



6. In de ogen van Samenwerkend Veldhoven is er discrepantie tussen de
verschillende kaarten zoals afbeelding 3 filosofie auto-ontsluiting (zie afbeelding 3 
pagina 14 rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden) op figuur 7.1 gewenst 
hoofdwegennet Veldhoven (zie figuur 7.1 pagina 25 Verkeerscirculatieplan 
Velhoven) wordt gelegd op de volgende punten:

Bereikbaarheidsagenda VCP

Het Sondervick Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg
Nieuwstraat Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg

De Plank Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg
Sterrenlaan Erftoegangsweg Gebiedsontsluitingsweg
Bossebaan Erftoegangsweg Gebiedsontsluitingsweg
De Dom Z 
Hertgang

Erftoegangsweg Gebiedsontsluitingsweg

Smelen Z 
Traverse

Erftoegangsweg Gebiedsontsluitingsweg

Vraag: Wat is nu de functie van deze wegen?

Een terechte opmerking. Het Verkeerscirculatieplan is leidend voor ons en moet ook voor 
de Metropoolregio leidend zijn. De roze wegen van afbeelding 3 in het rapport Brainport 
Duurzaam Slim Verbonden zijn niet in de legenda vermeld. De functie is dus onduidelijk. 
Om misverstanden in het vervolg te voorkomen, passen wij in overleg met de 
Metropoolregio de kaart aan (verwijderen van de roze lijnen op het Sondervick, 
Nieuwstraat en De Plank).

7. De afbeelding 3 filosofie auto ontsluiting laat eveneens een inprikker zien, een 
directe verbinding tussen de A67 naar het kruispunt Nieuwstraat - Kromstraat - 
De plank. In de figuur 7.1 van het VCP wordt vanaf de "Zilverbaan" voorzien in 
een tweetal aansluitingen op "Veldhoven west". In de lijn van het VCP wordt dus 
niet voorzien in een inprikker.
Vraag: Wat is de status van de inprikker?

De Metropoolregio dient de bedachte inprikker (vanuit de nieuwe aansluiting op de A67 
richting het noorden met aansluiting op de Nieuwstraat-Kromstraat) aan te passen. De 
inprikker moet in zuidelijke richting liggen naar de Locht/Kempenbaan. Dit is conform het 
VCP en dat is met het vaststellen van het bestemmingsplan Kempenbaan West ook 
geborgd. Wij vinden het erg ongelukkig en vervelend dat deze fout in de kaart staat. Dat 
kan tot misverstanden leiden. Het is duidelijk, ook bij de Metropoolregio, dat het 
vastgestelde lokale beleid als leidend moet worden gezien.


