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Datum
Onderwerp

10 december 2019

Vragen PIP N279 irt ontwikkelingen MER Verbindingsweg Veghel

Ons kenmerk

C2255573/4618651
Uw kenmerk

--

Geachte mevrouw Arts,

Contactpersoon

Dhr. M. van den Hoven

Bij brief van 23 november 2019, ingekomen op 25 november 2019, heeft u
namens de Statenfractie SP Noord-Brabant schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

06-23007857

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:
Email

Mvdhoven@brabant.nl

1) Als de uitkomst wordt, dat gebruik van de bestaande structuur mogelijk
is bij het ontsluiten van de industrieterreinen, waardoor er geen of veel
minder nieuwe infra nodig is en veel minder verkeer hiervan gebruik zal
gaan maken, is dan het geplande kunstwerk Keldonk over het kanaal in
de huidige vorm dan nog wel nodig?
Antwoord:

Bijlage(n)
--

Ja, ook indien uit de uitkomst van het onderzoek blijkt dat gebruik van de
bestaande structuur mogelijk is bij het ontsluiten van de genoemde
industrieterreinen, zal het kunstwerk, ook in zijn huidige vorm nodig zijn.
Immers het geplande kunstwerk is onderdeel van de ongelijkvloerse aansluiting
Keldonk inclusief een overbrugging over de Zuid-Willemvaart. Deze aansluiting
dient als op- en afrit van het autoverkeer van en naar Keldonk (en verder) en de
N279 en vormt tevens voor de verbinding tussen inwoners van Keldonk die aan
de westzijde van de Zuid-Willemsvaart wonen en het dorp Keldonk.
Het kunstwerk fungeert, ook in de genoemde situatie, als onderdeel van de
fietsverbinding en verbinding voor het lokale (vracht)auto- en landbouwverkeer
en dienen daartoe de nodige veilige op- en afritten aanwezig te zijn.
De toegestane vaarklasse op de Zuid-Willemsvaart vereist een minimale
doorvaarhoogte. Met name deze noodzakelijke doorvaarhoogte bepaalt in
hoge mate de omvang van kunstwerk en het benodigde ruimtebeslag. Ook in de
door u geschetste situatie.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

2) Indien dit niet (meer) nodig is, kunnen dan alternatieven voor dat
kunstwerk onderzocht worden, mogelijk in samenwerking met de
gemeente Meierijstad?
Antwoord:
Niet van toepassing, zie antwoord op vraag 1.
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3) Is het mogelijk, dat in dat geval een eenvoudige oversteek bij Keldonk
met op- en afritten naar de N279 als alternatief voldoende is?
Antwoord:
Niet van toepassing, zie antwoord op vraag 1.

4) Is de provincie in dat geval ook bereid om samen met de gemeente
Meierijstad te zoeken naar een optimale oplossing voor de reconstructie
bij de Taylorbrug en de Rembrandtlaan in Veghel?
Antwoord:
Gedurende het gehele proces, werken we nauw samen met onze
projectpartners, ook in de huidige fase van contractvorming en uitvoeringsvoorbereiding.
In het vastgestelde PIP is een gelijkvloerse aansluiting Rembrandtlaan – N279
opgenomen. Tijdens het planproces zijn andere uitvoeringsvarianten van de
aansluiting Rembrandtlaan reeds onderzocht en afgevallen. Een eventuele
reconstructie van de Rembrandtlaan en Taylorbrug, passend binnen het
vastgestelde PIP, is een verantwoordelijkheid van de gemeente Meierijstad.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris
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