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Over de N279
Veghel-Asten
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 Meijerijstad,
Laarbeek, Gemert-Bakel,
Helmond, Deurne en
Asten, Waterschap
Aa en Maas en
Rijkswaterstaat werken
daarom samen aan
het vlotter, veiliger en
slimmer maken van de
N279 Veghel-Asten.

Dit is de nieuwsbrief over de reconstructie van de N279 Veghel – Asten.
In deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar en delen we de
belangrijke momenten voor dit jaar.

Terugblik 2020
Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de start
van de aanbesteding. Daardoor kan na een positieve uitspraak
van de Raad van State snel gestart worden met het selecteren van
een aannemer. De contractdocumenten hiervoor zijn nagenoeg
afgerond. Deze documenten bevatten alle eisen voor de aannemer
die aan het project gesteld worden. Bij het opstellen van de eisen
heeft de provincie met veel partijen afgestemd. Bijvoorbeeld met
Rijkswaterstaat over eisen ten aanzien van damwanden in de
Zuid-Willemsvaart, met wegbeheerder over het type asfalt dat
gebruikt moet worden of met het waterschap over eisen ten aanzien
van afwatering. Maar het contract stelt ook eisen aan bijvoorbeeld
bereikbaarheid tijdens de bouwwerkzaamheden of het betrekken van
de omgeving door de aannemer bij de uitwerking van het ontwerp.

De provincie heeft in 2020 nadere afspraken met belanghebbenden en
gemeenten gemaakt over het combineren van werk met andere projecten.
De herinrichting van een deel van de NCB-laan in Veghel is aan het contract
toegevoegd. En ook de reconstructie van de aansluiting Peeleindseweg op de
N272 nabij Gemert wordt meegenomen. Door werk met werk te maken moet
hinder voor de omgeving zo veel mogelijk voorkomen worden.
In 2020 is ook gestart met de uitwerking van de opgave natuurcompensatie.
Naast de plannen voor de N279 Veghel – Asten bestaat de opgave uit het
realiseren van 45 hectare nieuwe natuur nabij de N279. In een volgende
nieuwsbrief meer informatie hierover.

In het afgelopen jaar heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
(STAB) advies uitgebracht over de plannen N279 Veghel – Asten aan de
Raad van State. Ter voorbereiding op de behandeling van de bezwaren op
het Provinciaal Inpassingsplan had de Raad van State om advies gevraagd
over de verkeer- en geluidmodellen N279. De STAB is een organisatie van
deskundigen, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied
van het fysieke leefmilieu. De STAB heeft de gevolgen op het gebied van
verkeer en geluid beschreven. Hiervoor heeft de organisatie de provincie en
alle bezwaarmakers gesproken.

Wat staat ons in 2021 te wachten
Eind 2018 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
N279 Veghel – Asten vastgesteld. Het PIP ligt vanaf ongeveer dat moment ter
behandeling bij de Raad van State in verband met beroepsschriften die zijn
ingediend. Vanwege drukte en de corona-uitbraak heeft de zitting niet in 2020
plaatsgevonden.
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De datum voor de zitting van de Raad van State is deze week bekend
gemaakt. Van maandag 8 maart tot en met donderdag 11 maart 2021 zal
een vierdaagse zitting plaatsvinden waarin de bezwaren van alle appelanten
besproken zullen worden. Naar verwachting doet de Raad van State later
dit voorjaar een uitspraak, zodat het vervolg duidelijk wordt en de verdere
planning gecommuniceerd kan worden.
Afhankelijk van de uitspraak kan kort nadien de aanbesteding voor het
selecteren van een aannemer starten. Vervolgens werkt de geselecteerde
aannemer voorafgaand aan de realisatie eerst het referentieontwerp uit naar
een voorlopig ontwerp en later definitief ontwerp. Hierin is ook ruimte voor
participatie. De aannemer betrekt de bewoners en overige belanghebbenden
in dit proces.

Visualisaties voorlopig ontwerp
Op basis van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten is een
digitale kaart gemaakt. U ziet op deze kaart een conceptontwerp dat nog
verder uitgewerkt wordt door provincie en aannemer. De kaart geeft een
indicatie van de toekomstige weg en bevat visualisaties van o.a. kruisingen en
viaducten. Bekijk de kaart hier.
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