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Provincie en gemeente: door aanleg van de Westparallel 

mogen in Dommelen-Zuid geen verkeersproblemen en 

ontstaan 

 

Is dit haalbaar en welke verkeersmaatregelen moeten 

worden genomen om dit te bereiken? 
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1. Inleiding 
 

 

Gelijktijdig met het vaststellen van het regionale advies inzake Voorkeursalternatief 

Westparallel zijn tussen de provincie en de gemeente Valkenswaard afspraken gemaakt over de 

wijze waarop wordt omgegaan met de verwachte toename van het verkeer in Dommelen-Zuid 

als gevolg van de aanleg van de Westparallel en het achterwege blijven van een aansluiting 

Dommelen-Noord. De provincie heeft bij monde van Gedeputeerde Van Heugten uitgesproken 

het als haar verantwoordelijkheid te zien om binnen het project te zorgen dat zich naar 

aanleiding hiervan in Dommelen-Zuid geen verkeersproblemen gaan voordoen, voor zover deze 

direct gerelateerd zijn aan de nieuwe verbinding. 

 

Is dit haalbaar en welke (ingrijpende) verkeersmaatregelen moeten worden getroffen om dit te 

bereiken? De gemeente heeft de regie in dit proces en hecht hierbij veel waarde aan een 

intensieve participatie van bewoners in Dommelen. Samen met de wijkraad Dommelen heeft 

de gemeente de ‘Werkgroep Verkeer Dommelen-Zuid’ samengesteld die in het proces om te 

komen tot de aanvullende verkeersmaatregelen een belangrijke adviserende rol heeft 

gekregen.1 

 

In een aantal sessies heeft de werkgroep - samen met vertegenwoordigers van de provincie en 

de gemeente- zich intens gebogen over het verkeersvraagstuk en mogelijke oplossingen. Aan 

de hand van de uitkomsten van een toetsing van de aangedragen oplossingen is uiteindelijk een 

voorkeursoplossing opgesteld en is het voorliggende advies aan het college van B&W 

geschreven. 

 

In het advies worden achtereenvolgens ingegaan op: 

 de probleemschets; 

 de onderzochte alternatieve oplossingen, die op doelmatigheid (verkeers- en/of 

hinderoplossend effect) zijn getoetst; 

 de keuze van de voorkeursoplossing met een argumentatie op basis van 

doelmatigheid; 

 de globale planning voor de uitvoering van de voorkeursoplossing.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zie bijlage 1: Procesvoorstel aanvullende verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid , d.d. 18-02-14  
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2. Probleemschets 
 

 

Er komt geen tweede aansluiting Dommelen-Noord. Dit provinciale besluit heeft vergaande 

consequenties voor de verkeersintensiteiten op het wegennet van Dommelen. Een aantal wegen 

worden rustiger zoals de Tienendreef. De Westerhovenseweg, Bergstraat, Brouwerijdreef, 

Norbertusdreef en Dommelseweg krijgen daarentegen (beduidend) meer verkeer te verwerken. 

Hierdoor dreigt op deze wegen een afname van de verkeersveiligheid en een toename van de 

verkeershinder, stank, trilling en geluid waardoor de leefbaarheid nog verder onder druk kom 

te staan. Ook is de kans groot dat de oversteekbaarheid van de (woon)straten in het bijzonder 

voor kwetsbare verkeersdeelnemers het kind van de rekening wordt. 

 

Na aanleg van de Westparallel en na het realiseren van de Nulplusmaatregelen is een 

aanzienlijke afname van het aantal vrachtwagens in de Bergstraat te verwachten, maar van een 

totale reductie is geen sprake. Om dat te bereiken zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk 2 

.  

Een analyse van de herkomst en bestemming van het verkeer3 maakt duidelijk dat de extra 

verkeersbelasting op de Brouwerijdreef afkomstig is uit Dommelen-Noord en dat het verkeer 

op de Bergstraat niet alleen komt uit Dommelen-Zuid maar ook via de Dommelseweg uit 

Valkenswaard. 

 

 
Wegvak Huidige intensiteit 2014 Toekomstige intensiteit (2030) 

incl. WP en Nulplus 

Westparallel N        0 20500 

Westparallel Z        0 18000 

Westerhovenseweg N  9400 15000 

Westerhovenseweg Z 10200 15500 

Tienendreef 15300 13000 

Dommelseweg   9700 10500 

Damianusdreef    9400   5500 

Norbertusdreef   4800   5500 

Brouwerijdreef N   5000   5500 

Brouwerijdreef Z   3700   5500 

Bergstraat W   8300 11000 

Bergstraat O   9900 12000 

 
verkeersintensiteiten van voor en na de aanleg van de Westparallel en Nulplusmaatregelen 

 

Daarnaast is de huidige inrichting van de wegen bij lange na niet toereikend genoeg om de extra 

belasting te kunnen verwerken 

 

Dommelen is in de afgelopen decennia van een klein dorp uitgegroeid tot een omvangrijk 

woon- (en werk)gebied. Midden in Dommelen ligt de ‘nieuwe’ Tienendreef, één van de twee 

verbindingswegen met Valkenswaard. De andere is de ‘oude’ historische uitvalsroute 

Dommelseweg/ Bergstraat/ Westerhovenseweg. Deze zijn in Dommelen met elkaar verbonden 

via de Norbertusdreef en de Brouwerijdreef.   

                                                 
2 Zie bijlage 2: Vrachtwagenintensiteiten 
3 Zie bijlage 2: Selected link analyse: herkomst en bestemming aansluiting Dommelen-Zuid richting NOORD 
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De Westerhovenseweg is geen prettige weg om aan te wonen. Het is een stenige straat zonder 

bomen, waar de stroomfunctie van het verkeer dominant is. Nu al raast er te veel 

(vracht)verkeer langs de woningen en is de snelheid waarmee de auto’s Dommelen binnen 

komen vaak te hoog.  

Openbare parkeerplaatsen zijn er niet waardoor auto’s op de trottoirs worden gestald. 

Voor overstekende fietsers zijn de aansluitingen met de Mgr.Smetsstraat en de Bergstraat 

weinig overzichtelijk.  

In Dommelen-Zuid was alle hoop gevestigd op de komst van een tweede aansluiting op de 

Westparallel in Dommelen-Noord. In dat geval zou de hoeveelheid verkeer op de 

Westerhovenseweg fors afnemen. Voor de bewoners van de Westerhovenseweg is er helaas 

anders besloten: er komt geen tweede aansluiting. Dit heeft tot gevolg dat de leefsituatie langs 

deze weg er niet beter op wordt na aanleg van de Westparallel: het aantal auto’s stijgt met 

ongeveer 50%  en de geluidbelasting op de woningen neemt toe (volgens het PIP is voor een 

aantal woningen een ontheffingsprocedure noodzakelijk). Dit kan en mag niet gebeuren: ook 

deze bewoners hebben recht op een veilige en leefbare  situatie.  

Op verzoek van Bergeijk heeft de provincie in haar PIP de mogelijkheid van een fietstunnel 

opgenomen: het tweezijdige fietspad aan de zuidzijde van de N397 wordt via een fietstunnel 

naar de noordzijde verplaatst, waardoor ergens op de drukke Westerhovenseweg het 

fietsverkeer weer haar gewone route moet gaan krijgen.  

 

De Bergstraat is een oude historische uitvalsweg met aan weerszijden van de weg een 

diversiteit aan functies: wonen, horeca, winkels, een kerk en een basisschool. Ook is de 

Bergstraat de scheiding tussen oud Dommelen en Lage Heide (in wording) en nieuw 

Dommelen waar het merendeel van de winkels en maatschappelijke voorzieningen zijn 

gelegen. Dit betekent dat het veilig oversteken van deze straat van groot belang is voor het 

functioneren van de woonwijk. Voor de leerlingen van de Martinusschool is er een klaar-over 

oversteekplaats.  

Het aantal (vracht)auto’s is al jaren een doorn in het oog van veel aanwonenden. Ook hier was 

alle hoop gevestigd op een tweede ontsluiting in Dommelen-Noord. Nu deze niet doorgaat is 

de verwachte toename van het aantal auto’s ca. 30%!  De oversteekbaarheid van de straat, met 

name voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en de leefbaarheid van Dommelen-Zuid komt 

hierdoor fors onder druk te staan.  De al jaren levende wens van veel aanwonenden (minder 

verkeer en minder geluid- en trillinghinder) is hierdoor tot in lengte van jaren niet in te vullen.  

 

Ingrijpende maatregelen zijn nodig om het wensbeeld alsnog te realiseren: geen doorgaand 

verkeer en een straatinrichting met meer bomen en een beeld dat meer in overeenstemming is 

met het karakter van deze oude uitvalsweg.   

 

De Norbertusdreef  heeft door haar profilering en de vele bomen een aangenaam 

verblijfsklimaat. 

Om de snelheid van het autoverkeer (max. 50 km/h) af te dwingen is het wegdek enige jaren 

terug voorzien van een tweetal wegversmallingen. Deze versmallingen werken volgens 

aanwonenden niet optimaal, eerder averechts als gevolg waarvan de snelheid nog vaak te hoog 

is. Ook zijn de oversteken gevaarlijk en veroorzaken de in betonstenen uitgevoerde drempels 

hinderlijk geluidoverlast voor bewoners. 

Ofschoon door de aanleg van de Westparallel slechts sprake is van een beperkte toename van 

verkeer (van 4800 naar 5500 mvt), zal deze toename de huidige problemen versterken.    

 

De Brouwerijdreef is grotendeels uitgevoerd als een woonstraat.  
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De rijbaan is breed genoeg voor twee elkaar passerende auto’s. De aan weerszijden liggende 

fietssuggestiestroken zijn te smal, zijn in dezelfde grijze betonsteen als de rijbaan uitgevoerd 

en zijn de langparkeerplaatsen te krap met als gevolg dat her en der auto’s met hun wielen op 

de fietsstrook staan. Hierdoor voelt de kwetsbare fietser zich niet altijd happy op deze weg. Er 

is geen aparte veilige oversteek voor voetgangers. Desondanks gebeuren er gelukkig nog 

weinig ongelukken. Bij een verdere toename van het verkeer kan dit beeld omslaan. Helaas 

neemt de verkeersintensiteit toe na aanleg van de Westparallel. Stevige maatregelen moeten 

worden genomen. 

De aanwonenden van de Brouwerij-Zuid ondervinden hinder van de vele vrachtwagens van de 

brouwerij. De bocht nabij de brouwerij is daarom in de negentiger jaren op nadrukkelijk 

verzoek van omwonenden aangelegd zodat de biervrachtwagens soepel en met zo weinig 

mogelijk lawaai de draai kunnen nemen.  

 

 

Nu een tweede ontsluiting niet doorgaat, komt door aanleg van de Westparallel de 

verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Dommelen-Zuid zwaar onder druk te staan. De 

hoeveelheid verkeer op de Westerhovenseweg, Bergstraat, Norbertusdreef en de 

Brouwerijdreef stijgt terwijl deze wegen daar niet voor uitgerust zijn. Om dit te voorkomen zal 

een samenhangend pakket aan maatregelen genomen moeten worden gericht op: 

 

- het voorkomen van extra hinder van het Dommels verkeer (ondermeer vanuit 

Dommelen-Noord); 

 

- het terugschalen van de wegen in Dommelen-Zuid, zodanig dat deze niet meer 

interessant zijn voor doorgaand verkeer; 

 

- het bieden van een duidelijke en aantrekkelijke alternatieve route voor het verkeer 

in Valkenswaard. 
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3. Onderzochte alternatieve maatregelen 

 
Een zestal maatregelen (oplossingsrichtingen) die de hinder mogelijk kunnen verkleinen, zijn 

onderzocht en op doelmatigheid (verkeers- en/of hinderoplossend effect) getoetst. 

 

Maatregel 1:   Verkeer van en naar Dommelen verminderen 

Na aanleg van de Westparallel is het de bedoeling om de snelheid op de Luikerweg tussen de 

bebouwde kom van Valkenswaard en de aansluiting op de Westparallel  terug te brengen naar 

60 km/h.  

De werkgroep heeft laten onderzoeken wat het effect voor Dommelen is indien de snelheid op 

de Luikerweg 80 km/h blijft. 

 

  
 

Conclusie 

Positief effect, met name voor het oost-westverkeer: een belangrijke afname van het verkeer op 

de Westerhovenseweg en de Bergstraat. De verkeersintensiteit in Valkenswaard neemt 

dientengevolge toe. Maatregel wordt zeker meegenomen maar wel in combinatie met andere 

maatregelen. Maatregelen die er op gericht zijn het verkeer in Valkenswaard zo soepel mogelijk 

in zuidelijke richting af te wikkelen. 

 

Maatregel 2a:   Eenrichtingsverkeer Dommelen Oost-West 

Tienendreef enkel in westelijke richting toegankelijk. Dommelseweg in oostelijke richting.  

 

  
Conclusie 

Flinke vermindering intensiteit maar ook inboeten op bereikbaarheid Dommelen. Ook grotere 

druk op Noord-Zuid verbindingen. Oplossing is niet interessant. 
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Maatregel 2b:   Eenrichtingsverkeer Dommelen Noord-Zuid 

Brouwerijdreef enkel in zuidelijke richting toegankelijk. Norbertusdreef in noordelijke richting.  

 

   
 

Conclusie 

Teveel inboeten op bereikbaarheid. Niet interessant. 

 

 

Maatregel 3:   Verkeersremmende maatregelen  

Reconstructie wegen Dommelen-Zuid zodanig dat (doorgaand) verkeer wordt geremd en 

veiligheid verbeterd: Alle hoofdwegen in Dommelen worden ETW I (30km/h zone). 

 

   

↔ indicatie oversteekplaats voor voetgangers 

 

Opmerkingen 

Maatregel is verkeerkundig effectief en dus interessant. Ook andere maatregelen zijn mogelijk. 

Aandachtspunt is de bereikbaarheid van Dommelen zelf en voor openbaar vervoer en 

hulpdiensten. Overwogen kan worden in hoeverre handhaving door middel van controle een 

gelijk effect kan sorteren met aanzienlijk lagere kosten.  

 

Conclusie 

Deze maatregel is kansrijk, maar in uitvoering niet te veel fysieke maatregelen. Niet alleen 

handhaving maar slimme oplossingen die snelheid terugbrengen maar waardoor geen hinder 

ontstaat. Maatregel wordt deels meegenomen 
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Maatregel 4:   Westerhovenseweg en Brouwerijdreef als doorgaande route 

 

Westerhovenseweg en Brouwerijdreef 50 km/h, rest 30 km/h. 
 

   
 

Conclusie 

Deze maatregel is positief voor de Bergstraat maar negatief voor de Brouwerijdreef. Door 

herinrichting stijgt de verkeersintensiteit aanzienlijk, wat negatief gevolg heeft voor de 

leefbaarheid. Lijkt daarom geen haalbare kaart. 

 

 

Maatregel 5:   Nieuwe rondweg om/door Lage Heide 

Deze oplossing is gekoppeld aan de discussie over de vormgeving van de aansluiting 

Dommelen-Zuid. Met oplossingsrichting 5 zijn de zuidelijke op- en afritten niet meer nodig. 

De provincie heeft daar als wegbeheerder echter grote moeite mee. 

 

   
 

Conclusie 

Voordeel van de maatregel is dat voorzien wordt in de ontsluiting van Lage Heide. Voor de 

drukte in Dommelen-Zuid levert het echter weinig op. Realisering hiervan is niet het PIP 

meegenomen. 

 

 

Maatregel 6:   Nieuwe aansluiting achter Brouwerij 
De nieuwe omleiding achter de brouwerij (een of twee richting verkeer) heeft tot gevolg dat de 

verkeersdruk op de Westerhovenseweg afneemt. Verder heeft de maatregel slechts weinig 

invloed op de verkeersdrukte in Dommelen-Zuid. Maatregel is wellicht interessant in verband 
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het vrachtverkeer van de brouwerij, maar dan is twee richtingen verkeer meer voor de hand 

liggend. 

De maatregel is primair bedoeld voor de Westerhovenseweg en niet zozeer voor de andere 

wegen in Dommelen. De nieuwe doorsnijding van het Keersopdal wordt als zeer negatief 

beoordeeld, waarmee deze maatregel weinig kans meer maakt. 
 

 
 

Conclusie 

Maatregel 6 wordt niet meegenomen. De maatregel creëert een nieuwe weg door het beekdal 

met nieuw overlast. Daarnaast zorgt deze maatregel alleen zeer lokaal voor een afname van 

verkeersbewegingen terwijl de Brouwerijdreef zelfs extra wordt belast 

 

 

Maatregel 1 en 3 bieden mogelijkheden voor het verminderen van het doorgaande verkeer uit 

Dommelen en het zoveel mogelijk handhaven van de woonkwaliteit. Maar dat alleen is niet 

voldoende. Voor het zo goed mogelijk verkleinen van alle gesignaleerde problemen moet er 

meer gebeuren, ook in Valkenswaard: een samenhangend pakket van maatregelen.   
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4.  Een samenhangend maatregelenpakket  
 

De werkgroep adviseert een samenhangend pakket van ingrijpende en minder ingrijpende 

maatregelen dat er voor moet zorgen dat de bovenmatige verkeersbelasting in Dommelen-Zuid 

zo goed als mogelijk te niet wordt gedaan. Van groot belang is de constatering dat een maatregel 

afzonderlijk dus niet de oplossing vormt maar wellicht kunnen we een heel eind komen met 

een samengesteld pakket van maatregelen. Deze worden hieronder in willekeurige volgorde 

nader toegelicht. 

 

1. De Luikerweg zuidzijde op 80 km/h houden en als zodanig (gedeeltelijk) inrichten, 

zodat een verkeersveilige situatie ontstaat.  

 

2. Aanpassingen aan de Dommelseweg tussen Dommelen en Valkenswaard, bijvoorbeeld 

in de vorm van een aantal wegversmallingen en/of een verkeersregelinstallatie.  

 

3. Bij de Dommelseweg  op de brug een knip voor het vrachtverkeer. Wel dient de 

doorgang  voor openbaar vervoer en hulpdiensten te worden gegarandeerd. In de 

ontwerpfase moet nader worden bestudeerd op welke wijze dit kan worden 

verwezenlijkt. 

 

4. De Bergstraat, Brouwerijdreef en Norbertusdreef herinrichten tot 30 km/h volgens een 

vernieuwend concept, waarbij de rijsnelheid daadwerkelijk tot 30 km/h wordt 

teruggebracht zonder dat de klassieke drempel wordt toegepast. Met andere fysieke 

maatregelen moet de 30 km/h worden afgedwongen. Daarmee ontstaat een situatie 

waarbij het verkeer van en naar Valkenswaard de route niet meer aantrekkelijk vindt 

maar de ‘eigen’ bevolking toch met enig comfort de wijk in en uit kan rijden. M.a.w. 

de capaciteit van deze wegen moet worden afgestemd op de Dommelse 

verkeersstromen.  

De Bergstraat krijgt in onze optiek een herinrichting van gevel tot gevel met een 

uitstraling die past bij de historische betekenis van deze oude uitvalsweg, met meer 

groen en bomen. 

Ook voor de Brouwerijdreef adviseren wij een herinrichting van gevel tot gevel met 

meer ruimte voor de fietsers en veilige oversteekmogelijkheden voor de voetgangers in 

deze woonstraat. 

In de Norbertusdreef kan worden volstaan met het verwijderen van de klassieke 

drempels, versmallen van het wegprofiel waardoor ruimte ontstaat voor vrij liggende 

fietspaden, het aanbrengen van voldoende snelheids-remmende maatregelen en veilige 

oversteken voor de voetgangers. Het kruispunt met de Tienendreef  verdient ook 

aandacht. 

 

De precieze inrichting van de 30 km-gebieden is een zaak van de gemeente in 

samenspraak met de bewoners (ontwerpfase). 

 

5. Naast het inbouwen van belemmeringen in Dommelen kan het doorgaande verkeer ook 

worden geweerd door het oplossen van belemmeringen in Valkenswaard. De werkgroep 

adviseert hierbij diverse verbeteringen in het hoofdwegensysteem, waardoor de 

afwikkeling van het verkeer richting Luikerweg soepel en snel verloopt: het aanpassen 

van de kruispunten van de Dommelseweg met de Nieuwe Waalreseweg resp. de 

Luikerweg en een ingrijpende reconstructie van de rotonde Luikerweg/Zuidelijke 

Randweg.  
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Naar onze opvatting is de door de gemeente geplande reconstructie van de rotonde 

Luikerweg/ Zuidelijke Randweg waarbij alleen een verbetering van de doorstroming 

naar de Zuidelijke Randweg wordt beoogd, ontoereikend. Het behoud van een 

maximale snelheid van 80 km/h op de Luikerweg buiten de bebouwde kom  

(maatregel 1) leidt idealiter tot een forse reductie van het verkeer op de Bergstraat, maar 

impliceert tegelijkertijd een toename van het verkeer vanuit Valkenswaard-West naar 

de Luikerweg en vice versa. Deze extra noord-zuid gerichte verkeersstroom zal via de 

rotonde soepel moeten worden afgewikkeld. Zo niet dan is de kans groot dat veel 

automobilisten uit Valkenswaard West de kortste route (door Dommelen) blijven rijden, 

hetgeen voorkomen moet worden.  

Volgens verkeersdeskundigen loopt de huidige rotonde zonder deze extra 

verkeersstroom binnen afzienbare termijn al ‘vol’ en is met deze extra verkeersstroom 

een ingrijpende aanpassing geboden. De werkgroep adviseert het college dringend om 

de capaciteit van de rotonde te verbeteren middels een verdubbeling van het aantal 

rijbanen. 

 

6. Op de Westerhovenseweg blijft de maximale snelheid 50 km/h, de verkeersintensiteit is 

gewoonweg te hoog om op een verantwoorde wijze in te richten als 30 km/h. Ook is het 

niet slim de doorstroming voor bestemmingsvrachtverkeer te beperken. Dit levert alleen 

maar extra hinder op voor omwonenden.  

Wel dient ten gevolge van de provinciale keuzes de Westerhovenseweg te worden 

heringericht zodat het verkeer goed kan worden afgewikkeld zonder extra overlast voor 

omwonenden. Toepassen van geluidarm asfalt is noodzaak om de geluidhinder bij de 

woningen te minimaliseren. Binnen de gegeven ruimte krijgen de fietsers in de nieuwe 

wegprofilering een prominente plaats. Bij de herinrichting dienen de kruispunten met 

de Mgr. Smetstraat en met de Bergstraat/ Brouwerijdreef te worden aangepast. Deze 

aanpassingen dienen zodanig uitgevoerd te worden dat de (vracht)verkeersstroom zo 

vloeiend mogelijk kan verlopen. Dit om extra overlast t.g.v. remmen en accelereren te 

voorkomen.  

Ook zal er een oplossing moeten komen voor het veilig oversteken van fietsers die, 

indien het PIP-fietstunneltje daadwerkelijk wordt gebouwd, de bebouwde kom van 

Dommelen via een dubbelzijdig fietspad binnenkomen. 

 

7. Om het verkeer op de Bergstraat zoveel mogelijk terug te dringen is een ontsluiting van 

het woon-werkverkeer uit Lage Heide Wonen via de Venbergseweg meer dan gewenst. 

De Venbergseweg behoeft derhalve aanpassingen. 

 

8. Bronmaatregelen (of andere maatregelen als bronmaatregelen niet mogelijk zijn) op de 

wegen in Dommelen waar door toename van het verkeer geluidhinder ontstaat. 
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Dit samenhangende pakket aan maatregelen is door de gemeentelijke adviseurs modelmatig 

doorgerekend ( zie ook bijlage 3).  
 

 

wegvak huidige 

intensiteit 

Westparallel + 

Nulplus 2030 

Met voorkeursoplossing 

2030 

Westerhovenseweg bibeko 10200 15200 11100 

Bergstraat W 8300 10700 7500 

Bergstraat O 9900 12000 8600 

Norbertusdreef  4800 5400 1900 

Brouwerijdreef N 5000 5300 4000  

Brouwerijdreef Z 3700 5200 4400 

Dommelseweg 9700 10500 7450 
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5. Slotopmerkingen 
 

 

Aan de hand van deze doorrekening kan worden geconcludeerd dat indien het volledige 

pakket wordt doorgevoerd, het mogelijk wordt op de meeste wegen de beoogde 

vermindering van het verkeer te realiseren: 

- op de Bergstraat daalt de verkeersintensiteit tot beneden het huidige niveau; 

- zo ook op de Norbertusdreef en het noordelijke deel van de Brouwerijdreef; 

- op het zuidelijke deel van de Brouwerijdreef en op de Westerhovenseweg wordt het 

helaas drukker, maar wel beduidend minder druk dan de situatie zonder 

voorkeursoplossing. 

 

 

 

Van belang is de doorvoering van het gehele en samenhangende pakket van maatregelen. 

Naar willekeur ‘shoppen’ waardoor maatregelen niet of slechts ten dele worden uitgevoerd 

kan zeer negatief uitpakken voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Dommelen-Zuid. 

De werkgroep beschouwt deze werkwijze als affreus. 

 

 

 

Ofschoon bij het gereedkomen van dit advies de kosten van het gehele pakket aan 

maatregelen nog niet bekend zijn, gaat de werkgroep er van uit dat op de schaal van het 

Gebiedsakkoord de investering reëel en verantwoord is en dat er geen bestuurlijke 

belemmering dienaangaande worden opgeworpen. 

 

 

 

De uitvoering dient gereed te zijn voordat de Westparallel in gebruik wordt genomen. 

 

 

 

Ons gehele advies is gebaseerd op modelmatige doorrekeningen door de gemeente. We zijn 

ons bewust dat de verkeersstromen in de praktijk hier van af kunnen wijken. Ook is de 

kwaliteit van uitwerking van de diverse verkeersmaatregelen van cruciaal belang, zo ook 

een adequate handhaving.  

De werkgroep hecht er derhalve aan dat geregeld wordt gemonitord of de beoogde effecten 

ook daadwerkelijk worden gehaald en welke aanvullende maatregelen er zo nodig getroffen 

moeten worden. Gemeente en provincie dienen garant te staan voor snelle en gedegen 

uitvoering hiervan.  

De eerste evaluatie dient naar onze opvatting binnen 1 jaar na uitvoering van de maatregelen 

plaats te vinden.. 
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Bijlage 1:  Procesvoorstel aanvullende verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid   

 

 

  MEMO  

  

Van  Berry Verlijsdonk  Tel.  06 13690504  

Aan  college van B&W  

Kopie aan  H. Appelmans, H. Oostelbos   

Onderwerp  Procesvoorstel aanvullende verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid   

Datum  18-02-14  

Kenmerk  14mmo00065  

  

Opdracht  

Gelijktijdig met het vaststellen van het regionale advies inzake  

Voorkeursalternatief Westparallel zijn tussen de provincie en de gemeente Valkenswaard afspraken 

gemaakt over de wijze waarop wordt omgegaan met de verwachte toename van het verkeer in 

Dommelen-Zuid als gevolg van het achterwege blijven van een aansluiting Dommelen-Noord. De 

provincie heeft bij monde van Gedeputeerde Van Heugten uitgesproken het als haar 

verantwoordelijkheid te zien om binnen het project te zorgen dat zich naar aanleiding hiervan in 

Dommelen-Zuid geen verkeersproblemen gaan voordoen, voor zover deze direct gerelateerd zijn aan de 

nieuwe verbinding. Deze afspraak is opgenomen in het advies van de Bestuurlijke Werkgroep Nieuwe 

Verbinding inzake het Voorkeursalternatief Westparallel d.d. 10 oktober 2013 en overgenomen door 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.  

  

Werkwijze en procedure  

De gemeente neemt de regie in het proces. Daarvoor heeft zij voorliggend procesvoorstel opgesteld. Het 

College hecht veel waarde aan een intensieve participatie van bewoners en andere belanghebbenden in 

Dommelen. In Dommelen bestaat daarvoor begrijpelijkerwijs grote belangstelling. Samen met de 

wijkraad Dommelen stelt de gemeente een werkgroep ‘Verkeer Dommelen-Zuid’ samen, die in het 

proces om te komen tot de aanvullende verkeersmaatregelen een belangrijke adviserende rol krijgt 

toebedeeld.   

  

Allereerst wordt - samen met vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente en de werkgroep 

‘Verkeer Dommelen-Zuid’ - een probleemschets opgesteld. Daarna worden door de werkgroep 

alternatieve oplossingen omschreven, die vervolgens op doelmatigheid (verkeersoplossend en/of hinder 

oplossend effect) worden getoetst en waarvan de financiële gevolgen in beeld worden gebracht. Bij de 

effectbepaling wordt als ijkpunt gehanteerd de strekking van de door de raad in 2012 aangenomen motie 

met betrekking tot de verkeersbelasting op een aantal hoofdwegen in Dommelen.  

 

Aan de hand van de uitkomsten van de toetsing van de aangedragen alternatieve oplossingen vindt een 

selectie plaats en wordt door de werkgroep een (zoveel mogelijk) gezamenlijk advies aan het college 

geformuleerd.   

In dit advies worden achtereenvolgens omschreven:  

• de onderzochte alternatieve oplossingen;  

• de keuze van de voorkeursoplossing(en) met een argumentatie op basis van doelmatigheid;  
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• de kosten die globaal met de voorbereiding en uitvoering van de voorkeursoplossing gepaard 

gaan;  

• de globale planning voor de uitvoering van de voorkeursoplossing(en), onder andere rekening 

houdend met eventueel noodzakelijke planologische procedures.  

 

Zoals gezegd wordt binnen de werkgroep gestreefd naar een gezamenlijk advies. Indien binnen de 

werkgroep verschil van mening bestaat over onderdelen van het advies, dan wordt dit separaat - 

beargumenteerd - vermeld.  

  

Het conceptadvies wordt namens de ‘werkgroep Verkeer Dommelen-Zuid’ voorgelegd aan het College 

van B&W van Valkenswaard. Tevens wordt het toegezonden aan de provincie. Alvorens dit gebeurt 

doorloopt het conceptadvies de reguliere ambtelijke toetsing binnen de gemeente. Deze toetsing is 

primair procedureel van aard.  

  

Alvorens de behandeling van het advies in het College spreekt de provincie zich uit over de voorgestelde 

oplossing. Zo nodig vindt hierover (bestuurlijk) overleg plaats. Tevens kan het College er voor kiezen 

de gemeenteraad te raadplegen alvorens tot besluitvorming te komen. Er zijn vervolgens drie opties voor 

de besluitvorming in het College:  

• Het College neemt - eventueel naar aanleiding van de opmerkingen van de provincie - het advies 

van de werkgroep ‘Verkeer Dommelen-Zuid’ ongewijzigd over, waarna het voor besluitvorming 

wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  

• Het College neemt - eventueel naar aanleiding van de opmerkingen van de provincie - het advies 

van de werkgroep ‘Verkeer Dommelen-Zuid’ niet of slechts gedeeltelijk over. Daarover geeft zij 

beargumenteerde terugkoppeling aan de werkgroep. Indien deze laatste zich kan vinden in de 

kanttekeningen van het College, dan kan zij haar advies aan het College geheel of gedeeltelijk 

aanpassen tot eindadvies. Dit eindadvies wordt voor besluitvorming achtereenvolgens 

geagendeerd bij het College en bij de gemeenteraad.   

• Het College neemt - eventueel naar aanleiding van de opmerkingen van de provincie - het advies 

van de werkgroep ‘Verkeer Dommelen-Zuid’ niet of slechts gedeeltelijk over. Daarover geeft zij 

beargumenteerde terugkoppeling aan de werkgroep. Indien deze laatste zich niet kan vinden in 

de kanttekeningen van het College, dan kan zij besluiten haar advies ongewijzigd als eindadvies 

aan het College uit te brengen. Het staat het College vervolgens vrij een ander voorstel bij de 

raad neer te leggen.  

In het geval het College wil afwijken van het advies van de werkgroep treedt zij daarover eerst in overleg 

met de provincie.  

  

Werkzaamheden  

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:  

• procesvoorbereiding (vooroverleg met provincie, overleg met wijkraad Dommelen en opstellen 

procesvoorstel);  

• (voor)overleg met werkgroep ‘Verkeer Dommelen-Zuid’ inzake het procesvoorstel;  

• eerste werkbijeenkomst met werkgroep inzake probleemschets en omschrijving van 

randvoorwaarden waaraan oplossingsrichtingen moeten voldoen; tijdens deze werkbijeenkomst 

wordt ook een kort locatiebezoek gehouden om een ieder een goed beeld te kunnen laten vormen 

van de bestaande situatie;  

• tweede werkbijeenkomst met werkgroep inzake het opstellen van mogelijke alternatieve 

oplossingsvarianten;  
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• uitwerking van de voorgestelde alternatieve oplossingen ten aanzien van oplossend vermogen 

(verkeersmodelberekeningen), fysieke inpasbaarheid, planologische procedures en financiële 

consequenties;  

• derde en eventueel vierde werkbijeenkomst met werkgroep inzake de uitkomsten van de toetsing 

van de alternatieve oplossingen en de keuze voor een voorkeursoplossing of oplossingen;  

• verwerking voorkeursoplossing(-en) in concept advies aan College;  

• behandeling concept advies in College en bij provincie;  

• eventueel bestuurlijk overleg tussen College en provincie en eventuele raadpleging van de 

gemeenteraad;  

• opstellen eindadvies conform de hiervoor omschreven opties;  

• verwerking in raadsvoorstel en besluitvorming in gemeenteraad; 

• start (voorbereiding van) de uitvoering van de voorkeursoplossing.  

  

Zo nodig worden extra werkbijeenkomsten belegd, bijvoorbeeld indien het conceptadvies niet volledig 

door het College wordt overgenomen en de werkgroep zich over voorgestelde aanpassingen buigt.   

  

Samenstelling en status van de werkgroep  

De werkgroep ‘Verkeer Dommelen-Zuid’ is samengesteld uit belangstellenden die zich hebben 

aangemeld bij de wijkraad Dommelen, waarbij geselecteerd is op evenwichtige vertegenwoordiging 

vanuit geheel Dommelen. Hoewel het advies van de werkgroep zich vooral richt op de situatie in 

Dommelen is ook vanuit de kern Valkenswaard een (kleine) vertegenwoordiging meegenomen, om de 

integraliteit van de geadviseerde oplossingen te bewaken.   

 

De leden van de werkgroep zijn:   

• de heer N. Snellen  

• mevrouw A. Gerits  

• de heer M. van der Velden  

• de heer F. van der Heijden  

• de heer K. Baijens  

• de heer P. van den Biggelaar  

• de heer Van Mierlo  

• de heer F. Stark  

• de heer F. de Kort  

• de heer J. van der Vegt  

• de heer K. Steenbakkers (bestuur wijkraad Dommelen)  

• de heer B. de Klerk (bestuur wijkraad Dommelen)  

• de heer V. van Wagenberg  

• de heer J. Donkers  

• de heer F. Geldens  

 

Met haar instemming met dit procesvoorstel installeert het College de werkgroep ‘Verkeer Dommelen-

Zuid’ als tijdelijke adviescommissie voor het College.  

Het advies van de werkgroep aan het College is niet bindend, het College kan er gemotiveerd van 

afwijken. De werkgroep heeft in dat geval de mogelijkheid haar advies conform aan te passen of haar 

advies te handhaven (zie ook hierboven).   
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De leden van de werkgroep ‘Verkeer Dommelen-Zuid’ hebben zitting in de werkgroep op persoonlijke 

titel, zonder last of ruggespraak. Het aanvaarden van het lidmaatschap van de werkgroep betekent dat 

de persoon:  

• zich bereid verklaart aanwezig te zijn en deel te nemen aan de vergaderingen van de werkgroep;  

• zich bereid verklaart op constructieve wijze met de leden van de werkgroep in overleg te gaan 

en te streven naar een breed gedragen advies aan het College;  

• zich conformeert aan de vooraf gestelde voorwaarde dat de plannen voor de Westparallel, zoals 

door de provincie omschreven in het concept Provinciaal Inpassings Plan (PIP) Westparallel 

uitgangspunt vormen voor de werkzaamheden van de werkgroep (dat wil zeggen: het project 

Westparallel wordt in de werkgroep niet ter discussie gesteld en eventuele opmerkingen 

dienaangaande worden niet in het advies aan het College meegenomen). Uitzondering hierop is 

de vormgeving van de aansluiting Dommelen-Zuid. Daarover mag de werkgroep zich nader 

uitspreken.  

• verklaart geen aanspraak te zullen maken op enigerlei vergoeding voor de door hem gepleegde 

inspanningen.  

 

Het aanvaarden van het lidmaatschap betekent niet dat de persoon instemt met de plannen rond de 

Westparallel.   

Hij behoudt alle rechten inzake het indienen van zienswijzen en/of het maken van bezwaar tegen het 

PIP Westparallel.  

  

Werkverdeling  

De werkzaamheden voor de werkgroep ‘Verkeer Dommelen-Zuid’ worden gecoördineerd door de 

gemeente. De provincie is in het proces doorlopend aanwezig als  gesprekspartner. Het project wordt 

toegevoegd aan het Programmaplan N69 en loopt dus mee in de reguliere voortgangsrapportages aan 

College en gemeenteraad.   
  

Binnen de werkgroep ‘Verkeer Dommelen-Zuid’ is de werkverdeling als volgt:  

• De Programmamanager N69 coördineert namens de gemeente Valkenswaard de 

werkzaamheden van de werkgroep, treedt op als gespreksleider, organiseert en/of levert waar 

nodig gevraagd of ongevraagd inhoudelijke ondersteuning aan de werkgroep en zorgt voor 

terugkoppeling van de voortgang aan het College. De Programmamanager bepaalt niet de 

inhoud van het concept- en eindadvies van de werkgroep en hoeft die ook niet te 

onderschrijven.  

• De ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente levert waar nodig gevraagd of 

ongevraagd inhoudelijke ondersteuning aan de werkgroep, maar bepaalt niet de inhoud van 

het concept- en eindadvies van de werkgroep en hoeft die ook niet te onderschrijven.  

• De vertegenwoordiging van de provincie bestaat uit projectleiders van het programmateam 

N69 van de provincie Noord-Brabant.  Zij leveren waar nodig gevraagd of ongevraagd 

inhoudelijke ondersteuning aan de werkgroep en zijn verantwoordelijk voor de 

terugkoppeling van de voortgang van de werkgroep aan de provincie. Zij bepalen niet de 

inhoud van het concept- en eindadvies van de werkgroep en hoeven die ook niet te 

onderschrijven.   

• De gemeente en de provincie zorgen gezamenlijk voor de aanlevering van alle benodigde 

achtergrondinformatie, zoals verkeersgegevens, modelberekeningen en situatietekeningen.  

• De gemeente draagt zorg voor de inhoudelijke uitwerking van de in de werkgroep gedane 

voorstellen en verzorgt de eindrapportage. Tevens wordt door de gemeente de verslaglegging 

van de werkbijeenkomsten verzorgt, in de vorm van een besluitenlijst.  
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Bestuurlijke verantwoordelijkheid  

Wethouder Marcel Bax treedt op als verantwoordelijk project wethouder.  

Wethouder Mart Wijnen is verantwoordelijk vanuit de portefeuille verkeer.  

  

Communicatie  

De gemeente verzorgt de formele communicatie omtrent de voortgang van de werkzaamheden van de 

werkgroep. Om de discussie binnen de werkgroep niet nodeloos te verstoren wordt daar gedurende het 

werkproces terughoudend mee omgegaan. Inhoudelijke informatie wordt in principe pas 

gecommuniceerd op het moment dat het conceptadvies is opgesteld. De leden van de werkgroep wordt 

gevraagd deze zelfde gedragslijn te volgen   

  

Planning  

Intentie is het proces met de werkgroep Verkeer Dommelen-Zuid parallel te laten lopen met de 

uitwerking van het Voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding in het Provinciaal Inpassingsplan 

(PIP). Dat houdt in dat op het moment dat het PIP ter visie ligt eveneens helderheid bestaat over de extra 

maatregelen die in Dommelen-Zuid nodig worden geacht. Zo wordt het voor de partijen mogelijk de 

plannen integraal af te wegen. De PIP-procedure verloopt onder forse tijdsdruk: het concept wordt eind 

februari al vrijgegeven en in mei/juni is de periode voor het indienen van zienswijzen gepland. Op 

voorhand is al duidelijk dat de werkgroep niet eerder dan mei met een advies kan komen en dat zal al 

een grote inspanning betekenen. De daar op volgende besluitvormingsprocedure vergt eveneens veel 

inzet van de partijen om gelijk op te kunnen blijven trekken met de PIP-procedure. Essentieel daarbij is 

uiteraard dat provincie en gemeente het snel eens kunnen worden over de inhoud van het 

maatregelenpakket.  

  

De volgende (voorlopige) planning wordt gehanteerd:  

•  opstellen procesvoorstel samen met werkgroep en provincie  

49 - 08  

week  

•  vaststelling procesvoorstel door college        

09  

week  

•  eerste werksessie probleemanalyse inclusief locatiebezoek  

10  

week  

•  tweede werksessie oplossingsrichtingen       

13  

week  

•  derde werksessie toetsing oplossingsrichtingen     

17  

week  

•  vierde werksessie opstellen concept advies      

19  

week  

•  concept advies voorleggen aan college       week 21  vanaf  

•  besluitvorming              na  

week 21  

  

Start van de werkzaamheden is dus gepland voor begin maart. Voorwaarde daarbij is dat 

overeenstemming is bereikt over de procesaanpak.  

  

Kosten en kostenverdeling  

Op voorhand is niet exact aan te geven hoeveel proces- en onderzoekskosten met het project gemoeid 

zijn, omdat niet bekend is hoeveel oplossingsrichtingen worden uitgewerkt en hoeveel overleg en 

communicatie nodig is om tot een advies te komen. Daarom is hieronder een kosteninschatting gemaakt.  
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De kosten voor de werkgroep vallen uiteen in proceskosten en kosten voor inhoudelijke 

werkzaamheden. Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt:  

• De gemeente Valkenswaard verzorgt voor eigen kosten de facilitatie en communicatie.   

• Voor de procesmatige ondersteuning van de werksessies t.b.v. advies aan de provincie 

conform advies VKA worden medewerkers van de gemeente en provincie ieder voor eigen 

kosten ingezet.  

• Voor de organisatie van de werksessies, de inhoudelijke ondersteuning, verkeerskundige 

doorrekeningen verkeersmodellen en werkzaamheden ten behoeve van de afweging en 

raming van  oplossingsrichtingen alsmede de bijbehorende organisatiekosten stelt de 

provincie een budget beschikbaar van maximaal € 50.000,-- exclusief B.T.W. Kosten worden 

op basis van nacalculatie gedeclareerd. De gemeente Valkenswaard is opdrachtnemer, in de 

persoon van de programmamanager N69.   

  

Uitvoeringskosten   

Ten aanzien van uitvoeringskosten van de gekozen maatregelen worden tussen de provincie en de 

gemeente nadere afspraken worden gemaakt over de kostenverdeling. Deze afspraken zullen onderdeel 

uitmaken van het eindvoorstel aan de gemeenteraad.  
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Bijlage 2 : Vrachtwagenintensiteiten 

 

 

   
 

vrachtverkeersintensiteiten (in oranje) in Valkenswaard in 2030 bij autonome ontwikkeling 

(Verkeersmodel Regio Kempen, 2013) 

 

 

 
 
vrachtverkeersintensiteiten (in oranje) in Valkenswaard in 2030 met Westparallel en met 
nulplusmaatregelen (Verkeersmodel Regio Kempen, 2013) 
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Bijlage 3:  

Herkomst en bestemming aansluiting Dommelen-Zuid richting Noord 
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Bijlage 4: Doorrekening verkeersintensiteiten voorkeursmodel 

 

 

 


