
N279 Veghel-Asten  11 juni 2018 
Bijeenkomst 4 werkateliers: terugkoppeling en vooruitkijken 
  



Aanleiding bijeenkomst 

– Terugkoppeling geven van de oogst uit de werkateliers 
– Aangeven wat wel/niet met suggesties en ideeën is gedaan 
– Doorkijk naar vervolgtraject: aanpak contract 
– Doorkijk naar vervolgtraject: omgevingsinbreng 

 
Indeling middag: 
1. Terugblik omgevingsproces- Joep Mooren 
2. Ruimtelijke kwaliteit en tabel –Henk Ullenbroeck 
3. Geluid – Sjef de Wijs 
4. Aanpak fase Contract – Arnoud Spit 
5. Vervolg Omgevingsproces - Joep Mooren 
6. Afsluiting 



1.Terugblik op omgevingsproces 
 

 
 

November 2017- Maart 2018 
Opgave om samen met partners en omgeving een      
landschappelijke inpassing  maken als input voor PIP 
en Contract.   
 
Werkwijze: 
-   Drie  gebiedsgerichte werkgroepen en een ambtelijke 
    werkgroep  
-   Meedenken en meeschetsen in drie ontwerpateliers 
- Naast inhoudelijke thema’s als ruimtelijke kwaliteit,  

waterberging, geluid en natuurcompensatie ook aandacht 
voor meekoppelkansen  
 

Resultaat: 
- Visie en Randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit (BKP,RKP) 
- Ideeen en wensen (tabel) 
- Een mogelijke weergave van de werkelijkheid (LP) 

  

Presentator
Presentatienotities
De provincie zorgt onder andere voor bedrijventerreinen, busvervoer, natuurgebieden, wegen, zwemwater, monumenten en de regionale arbeidsmarkt. Verder wordt er veel geld geïnvesteerd in onder andere breedband en een groenfonds.



1.2 Het traject 

 



 
Indeling middag: 
1. Terugblik omgevingsproces- Joep Mooren 
2. Ruimtelijke kwaliteit en tabel –Henk Ullenbroeck 
3. Geluid – Sjef de Wijs 
4. Aanpak fase Contract – Arnoud Spit 
5. Vervolg Omgevingsproces - Joep Mooren 
6. Afsluiting 



Ruimtelijk Kwaliteitsplan, Beeldkwaliteitsplan en globaal landschapsplan 
Onderdeel toelichting ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en bouwsteen van het contract voor de 
aanbesteding van de realisatie 

 



Ruimtelijk kwaliteitsplan en uitwerkingen daarvan 

  
• Invulling geven aan de ruimtelijke kwaliteit van de weg en haar omgeving door het leggen van 

de basis voor landschappelijke inpassing 
• Compensatie voor aantasting landschap en cultuurhistorie van gebieden in de “groenblauwe 

mantel” (aangewezen in de Verordening Ruimte Noord-Brabant) 
• Visie uit het ruimtelijk kwaliteitsplan vertaald in een beeldkwaliteitsplan en globaal 

landschapsplan 

7 



8 

  

• Deel A Ruimtelijk 
kwaliteitsplan 
 

• Deel B 
Beeldkwaliteitsplan 
 

• Deel C Globaal 
landschapsplan 
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Landschappelijke inpassing: afronding na laatste werkatelier in 
februari 2018 
 
 

• Concepten destijds beschikbaar gesteld via PIM-info (concept 31 januari) 
• Toegelicht en besproken tijdens werkatelier 6 februari 2018 
• Basis van dat concept was voorkeursalternatief uit MER en geluidsonderzoek uit MER 
 
 
• Resultaten nader onderzoek geluid en ontwerp optimalisaties voorkeursalternatief daarna verwerkt 

in de versie mei 2018 
• Onderdeel van toelichting ontwerp Provinciaal Inpassingsplan 
• Bijgestelde versie beschikbaar gesteld via PIM-info  
• Samen met bijgewerkt tabel met antwoorden op gestelde vragen en wensen die zijn ingebracht. 
 
 
 



Opbrengst werkateliers samengevat in matrix 
 
Voorbeeld passage Veghel 



 
Indeling middag: 
1. Terugblik omgevingsproces- Joep Mooren 
2. Ruimtelijke kwaliteit en tabel –Henk Ullenbroeck 
3. Geluid – Sjef de Wijs 
4. Aanpak fase Contract – Arnoud Spit 
5. Vervolg Omgevingsproces - Joep Mooren 
6. Afsluiting 



N279 – ontwikkeling aspect geluid 

Van MER naar PIP 
 

MER 
– algemeen gekeken naar geluid 
– bedoeld om varianten te vergelijken om te komen tot een 

voorkeursvariant 
 

PIP 
– Voorkeursvariant getoetst aan Wet geluidhinder 
– Voorkeursvariant gelegd langs beleid 
– Voorkeursvariant bezien op mogelijke wensen bestuur 



N279 – Waar hebben we bij geluid naar gekeken  

Wet geluidhinder 
– Aanleg van een weg 
– Aanpassing van de weg (reconstructie) 

 
Beleid (richtinggevend vastgesteld door GS) 
– Geluidbelasting boven 60 dB => maatregelen in de vorm van stil 

asfalt en schermen/wallen. Indien te weinig effect subsidie 
mogelijk voor gevelmaatregelen 

– Veelal in combinatie met wettelijke sanering 
 

Wensen bestuur/bovenwettelijke maatregelen 
– Bestuurlijk zijn een aantal afspraken gemaakt om bepaalde 

situatie specifiek te bezien om (extra) hinder te voorkomen 



N279 – Uitgangspunten geluid 

– Geheel moet binnen wettelijke en beleidsmatige eisen passen 
 

– Daar waar nu ‘stil asfalt’ ligt, komt straks ook ‘stil asfalt’ terug 
 

– De schermen en/of wallen die nu aanwezig zijn, zullen zo veel 
mogelijk worden behouden en/of teruggeplaatst 
 

– Uiterlijk van nieuwe schermen/wallen moet nog nader worden 
uitgewerkt. In principe is gerekend met schermen maar dit kunnen 
ook wallen zijn (0,5-1,0 m hoger) 



N279 – Wat is gedaan t.b.v. PIP 

Uitgevoerde stappen voor geluid t.b.v. PIP 
 
1- Rapportage opgesteld betreffende de wettelijke aspecten: 
Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluidhinder 
wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veghel-Asten (OMWB) 
 
2 - Oplegnotitie (Provincie NB) opgesteld waarin naast de wettelijke 
aspecten ook het beleid en de bestuurlijke wensen zijn verwerkt 
 
3 - Ontheffing Hogere Waarde aangevraagd en verleend 
 
4 - Ter visie PIP en besluit Hogere Waarde (incl beide rapporten) 



N279 – Resultaten (1) 

Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluidhinder 
wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veghel-Asten (OMWB) 
 
Aanpassing weg 
– 3 locaties waar sprake is van reconstructie in de zin van de Wet 

geluidhinder 
– Rijksweg 17 (Veghel) – scherm vanuit beleid 
– Morgenstraat (Keldonk) – scherm om reconstructie op te heffen 
– buurtschap Rijpelberg (Helmond) – scherm niet doelmatig 

– Beleid veelal maatgevend voor het realiseren van schermen 
– Wettelijke sanering profiteert mee (oa De Leest) 

 



N279 – Resultaten (2) 

Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluidhinder 
wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veghel-Asten (OMWB) 
 
Aanleg weg 
– Locatie waar grenswaarden worden overschreden => 

maatregelen verplicht (Wolfsputten) 
– Locatie waar grenswaarden niet worden overschreden => 

- schermen niet doelmatig (Scheepstal) 
- scherm noodzakelijk (Heikantseweg – geluidluwe gevel (beleid)) 
 



N279 – Resultaten (3) 

– Oplegnotitie Provincie 
 

– Aanvulling wettelijke situaties 
- Scheepstal 
- Buurtschap Rijpelberg (mede bestuurlijke afspraak) 
 

– Beleid 
Locaties langs de weg waar alleen onderhoud plaatsvindt (veelal 
ook saneringswoningen) 
 

– Bestuurlijke afspraken 
Rijpelberg/Brouwhuis (andere locaties lijken in beginsel niet 
zinvol) 



N279 – besluit hogere waarden / ter visie 

Het besluit ‘Hogere Waarde’ is gebaseerd op: 
- Akoestische rapport OMWB (aanleg en reconstructie) 
- Oplegnotitie Provincie (aanvulling wettelijke situaties) 
Voor 8 woningen ‘Hogere Waarde’ verleend 
 
Zienswijzen geluid kunnen worden ingediend : 
- op ‘Hogere Waarde’-besluit als belanghebbende (bewoner) 
- op PIP en bijbehorende bijlagen voor de locaties waar de weg 

wordt aangepast cq. nieuwe aanleg: als procedure niet juist is 
doorlopen/situaties niet juist zijn beoordeeld 

. 



N279 – Conclusie / afronding 

– Maatregelen op basis van wettelijke eisen en beleid lopen door 
elkaar heen / vullen elkaar aan 

– Beleid veelal maatgevend voor het realiseren van schermen 
– Wettelijke sanering profiteert mee. Om de sanering volledig af te 

ronden zal aanvullend onderzoek naar het binnenniveau moeten 
worden uitgevoerd om te bezien of aanvullende gevelmaatregelen 
noodzakelijk zijn. Hiertoe zal t.z.t. nog contact met de bewoners 
worden opgenomen. Dit valt feitelijk buiten het project N279 
Veghel – Asten (inventarisatie aanvullende gevelmaatregelen) 

– Na uitvoering komen in principe geen geluidbelastingen meer 
voor hoger dan 60 dB 

– Op verzoek van bestuur meer gedaan dan wettelijk/beleidsmatig 
noodzakelijk 



 
Indeling middag: 
1. Terugblik omgevingsproces- Joep Mooren 
2. Ruimtelijke kwaliteit en tabel –Henk Ullenbroeck 
3. Geluid – Sjef de Wijs 
4. Aanpak fase Contract – Arnoud Spit 
5. Vervolg Omgevingsproces - Joep Mooren 
6. Afsluiting 



4. Aanpak fase contract 

Samenwerken met de markt: 
– Taakverdeling 
– Houding en gedrag 
– Contract 



Prikkel voor de markt 

 
Voldoende vrijheid en ruimte voor de  
markt leidt tot optimalisaties en innovatie 

 
• Ontwerpprikkel 

 
• Samenwerkingsprikkel (aanpak) 

 
• Aanbestedingsprikkel 

 
• Onderhoudsprikkel  

 
‘Wie het weet mag het zeggen’ 



Prikkel voor de markt 

 
 

Kan leiden tot optimalisaties in: 
 
• Ontwerp 

 
• Uitvoering 

 
• Onderhoud 

 
• Materiaalkeuze 

 
• ……………… 
 
 

 

Presentator
Presentatienotities
Voorbeeld: geluidschermscherm: niet verkeerskundige oplossing: geen uitspraken over doen.Publiek: bewoners: omgeving weten dat weg er komt: overlast beperken: inpassing van de weg in omgeving: geluidscherm, stukje lichthinder.Ontwikkelingen zijn dat lagere schermen: die interessant zijn. Minder als obstakel zien. Gegeven  markt uitdagen.



Kenmerkend voor de aanpak 

 
Niet:           Maar: 

Presentator
Presentatienotities
NietL geluidsscherm van x meter, maar: geluidshinder voorkomen. Laat expert maar met een plan komen. 



Kenmerkend voor de aanpak 

Samenwerken met de markt 
 
– ‘Expert’ aan zet 
 
 

Wat wel? 

• Observeren 
• Luisteren 
• Afstemmen 

vs Wat niet? 

• Managen 
• Reguleren 
• Controleren 

Presentator
Presentatienotities
Voorbeeld: beschikbaarheid x%.



Kenmerkend voor de aanpak 

 

Presentator
Presentatienotities
Geluidsarm asfas



Functies voorschrijven 

Vrijheid en ruimte voor de markt 
 
– Borgen inbreng omgeving 
 

Presentator
Presentatienotities
Gegeven van deze twee presentaties: wat en hoe: Voortborduren op eisen/wensen uit consultaties: die worden geborgd, maar op functioneel niveau. Functionele omschrijving waardoor meerdere opties mogelijk zijn. 



Verschil in mate van voorschrijven mogelijk 

 

Presentator
Presentatienotities
Toelichten plaatjeUitleggen kartelrandOmgeving zitten trajecten: verordening vanuit bestuur: twee gebieden: inrichting gebied omleiding dierdonk, en gebied keldonk: natuurcompensatie, poeltjes: inrichting gebied. WS, Provincie, bewoners. In die twee gebieden nu twee stappen ondernemen wat we daar nu wil willen. Niet wachten tot aannemer in maart wat gaat ontwerpen. 90% van grond: omgeving nog niet verworven. In maart volgend jaar: geen grond verworven: mogelijk geen onderdeel. Geen zelfde onteigeningskader als voor de weg. Door engineeren: en op andere manier meegenomen wordt dan de rest. Andere mate van detail: gevoeligheden.



Van planvorming naar contractfase 

LP 
RK
P 
BK
P 

Presentator
Presentatienotities
Interne aantekening:Omgevingsinbreng:Gestructureerd en compleet beeld van de verzameling van behoeften, randvoorwaarden, eisen vanuit stakeholdersOm transparant en expliciet te documenten welke zaken binnen of buiten de scope van het project zullen vallenOpgehaalde wensen zijn meegenomen in LP, RKP, BKP welke nodig waren voor procedures en zijn mogelijke verbeeldingen (zie punt 4). In deze nieuwe fase (contractvoorbereiding) worden deze wensen beter doorgrond. .Aandachtspunt in presentatie spreken over wensen ipv KES.



 
Indeling middag: 
1. Terugblik omgevingsproces- Joep Mooren 
2. Ruimtelijke kwaliteit en tabel –Henk Ullenbroeck 
3. Geluid – Sjef de Wijs 
4. Aanpak fase Contract – Arnoud Spit 
5. Vervolg Omgevingsproces - Joep Mooren 
6. Afsluiting 



5.1 Vervolg omgevingsproces 

Bijdrage van omgeving wordt wederom gevraagd, met name voor de  
drie volgende opgaven:  
 
Zomer/najaar 2018 
-    Bij verdere vertaling van RKP,BKP,LP en geluidsrapporten   
     naar functionele eisen voor het contract met de aannemer 
- Bij nadere afbakening van de gebiedsopgaven water en 

ruimtelijke kwaliteit nabij Keldonk en omleiding Dierdonk. 
- Eisen ten aanzien van beschikbaarheid N279 en aansluitingen 

tijdens de uitvoeringsfase. 
Deelnemers aan werkateliers zullen specifiek gevraagd worden of ze 
hieraan willen deelnemen 

 
 
 
 
 



 5.2. Communicatie 

• Via Nieuwsbrief/nieuwsflits 
• Website 
• Pim info 

 

 



5.3.Globale planning vervolg 

Presentator
Presentatienotities
Bestuurlijk bestaat de provincie uit Provinciale Staten zeg maar de Tweede Kamer van Brabant en Gedeputeerde Staten, zeg maar de ministers van Brabant. In beide gevallen is de commissaris van de Koning de voorzitter ervan.
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