
 

Proces Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten 

Waar komen we vandaan?

2016

2017

2018

Intentieovereenkomst juli 2016 tussen provincie en de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, 
Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD):  
4 alternatieven en onderzoeksmethode

Besluit voorkeursalternatief (VKA)

Bestuursovereenkomst verankering voorkeursalternatief

Opstellen Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

• Er is sprake geweest van een intensief samenwerkingsproject tussen provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en het Waterschap in deze periode. 
• Gedeputeerde Staten (GS) hebben geadviseerd voorafgaand aan de besluitvorming over het NRD, de keuze van VKA en het Ontwerp Inpassingsplan.
• Er heeft inspraak plaatsgevonden, waarbij iedereen zijn of haar mening kenbaar kon maken met betrekking tot het NRD.

Waarom dit project?
Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar 
en leefbaar houden van de regio. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Deurne, Waterschap 
Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken daarom samen aan het vlotter, veiliger en slimmer maken van de N279 Veghel-Asten.

Opstart grondverwerving

Opstellen Milieueffectrapport (MER)



 

Waar staan we nu?

Het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten (incl. MER) is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) en vrijgegeven voor 
terinzagelegging.
In deze periode is er de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.
• Een inpassingsplan (IP) is een bestemmingsplan op provinciaal of rijksniveau. In dit geval neemt de provincie het initiatief. Vandaar dat we spreken van 

een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor een PIP wordt er gekozen als er sprake is van een provinciaal belang en er bijvoorbeeld meerdere gemeenten 
betrokken zijn.

• In dit project is het de eerste keer dat het Ontwerp PIP plan terinzage wordt gelegd. Dit is een voorgenomen besluit. De tweede keer dat het plan 
terinzage wordt gelegd wordt het een PIP genoemd. Dan is sprake van een definitief besluit.

• Met een PIP wordt geen ontwerp van de N279 vastgelegd, maar ‘slechts’ het ruimtebeslag. Het PIP maakt het plan mogelijk door aan te geven wat waar 
mag of niet mag. Ook borgt het PIP dat aan wettelijke maatregelen wordt voldaan bijvoorbeeld t.a.v. geluid en in welke gebieden extra eisen gelden bij-
voorbeeld omdat er sprake kan zijn van archeologische vondsten. Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting in 2020 door de aannemer gemaakt.

• Het is voor iedereen mogelijk een reactie te geven op de plannen door het indienen van een zienswijze.



 

2022 Oplevering van werkzaamheden

Waar gaan we naartoe?

Mogelijkheid voor indiening zienswijze op het ontwerp-PIP

Opstellen Nota van Zienswijzen en definitief PIP

Vaststellen PIP door Provinciale Staten

Ter inzage PIP voor beroep

Eventuele Beroepsprocedures Raad van State

2018

2019

Start realisatie2020

Behandeling zienswijzen door provincie en adviesbureau

Eventuele beroepsprocedure voor grondverwerving

Selecteren aannemer voor het maken van het ontwerp en de uitvoering

Oplevering van werkzaamheden2022

Opstellen Nota van Zienswijzen en definitief PIP

Vaststellen PIP door Provinciale Staten

Ter inzage PIP voor beroep

Eventuele Beroepsprocedures Raad van State

Start realisatie

Reactie Commissie MER op het MER en bijlagen in de vorm van onafhankelijk advies

Eventuele procedure voor grondverwerving

Selecteren aannemer voor het maken van het ontwerp en de uitvoering



 

Indienen zienswijzen

Wat is een zienswijze?
Een zienswijze is een reactie op een ontwerpbesluit aan het bevoegd gezag, in dit geval de provincie Noord-Brabant. Het ontwerp voor het Provinciaal 
Inpassingsplan voor de N279 Veghel-Asten, inclusief Milieueffectraport (MER), ligt ter inzage. Het is voor iedereen mogelijk een reactie te geven op de plan-
nen door het indienen van een zienswijze. Een zienswijze kan een negatieve of een positieve opmerking zijn.

Wanneer kan ik een zienswijze indienen?
U kunt een zienswijze indienen van 29 mei t/m 9 juli 2018.

Wanneer kan ik beroep indienen?
Betrokkenen die een zienswijze ingediend hebben in de periode dat het Ontwerp-PIP ter inzage lag, kunnen in beroep gaan tegen het besluit dat over hun 
zienswijze is genomen.

Waar kan ik de plannen bekijken?
U kunt de  plannen inzien via http://www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten en via Ruimtelijke plannen: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipN279VeghAst-on01. Een papieren versie van de plannen ligt in het provinciehuis in 
’s-Hertogenbosch, en in de gemeentehuizen van Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Asten en op het kantoor van het Waterschap Aa 
en Maas.

Waar kan ik de aanpassingen van de weg vinden?
Op www.brabant.nl/N279 kunt u op kaart de toekomstige situatie van de N279 bekijken. Het gaat om een concept ontwerp dat nog nader uitgewerkt wordt 
door de aannemer. Zaken als groen, verlichting of bebording zijn daarom niet in de kaart opgenomen. De kaart is bedoeld om een indicatie te geven van de 
toekomstige ligging van de weg, viaducten etc.

Waarop kan ik een zienswijze indienen?
Op de inhoud van het Provinciaal inpassingsPlan voor het tracégedeelte van de N279 Veghel-Asten, inclusief het bijbehorende MER. 

http://www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipN279VeghAst-on01


 

Indienen zienswijzen (vervolg)

Hoe dien ik een zienswijze in?

Online
http://www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten. 

Hier vindt u alle stukken van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N279, inclusief MER. 
U kunt hier tevens uw zienswijze (digitaal) indienen.

Per post
Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie in te brengen, dan kunt u deze 
schriftelijk inbrengen via:

Provincie Noord-Brabant
Ter attentie van Projectteam N279 Veghel-Asten (verd.11)
Onder vermelding van: 
C2225649 - 279.36 Zienswijzen op Ontwerp PIP N279 Veghel-Asten
Postbus 90151 ’s-Hertogenbosch

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

• Na indiening ontvangt u een ontvangstbevestiging.
• De provincie behandelt samen met de betrokken part-

ners de zienswijzen. Het resultaat wordt opgenomen in 
een Nota van Zienswijzen.

• Indieners van een zienswijze ontvangen de Nota van 
Zienswijzen, en daarmee een reactie op hun ziens-
wijze, op het moment dat het definitieve PIP ter vaststel-
ling wordt aangeboden aan Provinciale Staten (PS).

• Mede op basis van de wijzigingen door zienswijzen 
stellen Provinciale Staten het definitieve PIP vast.

• Na vaststelling door PS volgt publicatie van het besluit 
en daarmee het definitieve plan (incl. Nota van 
Zienswijzen). 

• Belanghebbenden kunnen op het PIP beroep instellen 
bij de Raad van State, mits zij een zienswijze inge-
diend hebben. Behalve wanneer het PIP door PS gewij-
zigd is vastgesteld: dan kan iedereen in beroep tegen 
die wijziging (ongeacht of men eerder een zienswijze 
heeft ingediend of niet). 


